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ALUMNAS/OS PENDENTES

        ESO:
Bacharelato.
Atención a alumnas/os pendentes.

INTRODUCCIÓN:

Consideramos ó profesor como un coordinador da aprendizaxe dos seus alumnos
en sustitución da concepción obsoleta de Profesor como transmisor de coñecementos.

Por  iso  definimos  unha  metodoloxía  activa  e  participativa  para  as  materias
comprendidas no noso Seminario, dentro do marco teórico das teorías constructivistas do
proceso de “ensino-aprendizaxe”.

Despois de termos discutido acerca deste tema consideramos que:
 Os coñecementos que existen previamente no cerebro dos estudantes teñen unha
gran importancia para o que vai a aprender
 Os  estudantes  deben  encontrar  sentido  ó  que  aprenden,  pois  isto  implica
establecer relaciones, xa que os coñecementos que poden ser conservados na memoria
non deben ser nunca  memorizados, senón  que se deben estructurar e interrelacionar de
múltiples maneiras.

METODOLOXÍA DE TRABALLO:
Estas premisas condicionarán a nosa metodoloxía de traballo, pois vamos partir

sempre dos coñecementos previos dos nosos estudantes, polo que se plantexa sempre
un pretest de coñecementos antes de iniciar unha nova unidade didáctica.

Partimos das consideracións de Ausubel recollidas por Novack segundo as que:
 A aprendizaxe é significativa cando encontra referentes na estructura cognitiva da
persoa, e por iso implica a asimilación de novos conceptos e preposicións en estructuras
xa adquiridas, que resultan, por tanto, modificadas.
 É dicir, tratamos de provocar o cambio conceptual, previo ao cambio actitudinal,
mediante  a  adquisición  de  coñecementos  no  procedemento,  nos  conceptos  e  nas
actitudes dos alumnos/as.
 O  coñecemento  memorístico  non  se  asimila  nas  estructuras  cognitivas
preexistentes  e,  polo  tanto,  non  modifica  conceptos  nin  actitudes,  e  non  favorece  a
adquisición de procedementos de traballo científico nin espíritu crítico e constructivo.

Apoiamos todas aquelas actividades que favorezan o pensamento alternativo e a
búsqueda  orixinal de solucións ós problemas que se vaian plantexando nas aulas e
que teñan proxección na vida cotiá dos estudantes.

Por  iso  na  nosa  metodoloxía  de  traballo  utilizamos  unha  actitude  dialogante  e
aberta, que permita o plantexamento  de novos temas de estudo relacionados cos das
unidades didácticas propostas, deixando sempre a porta aberta á creatividade, tanto
pola nosa parte como pola dos alumnos/as.

Estas  serán  as  tres  premisas  nas  que  se  base  a  nosa  metodoloxía,  xa  que
consideramos que as ideas previas son persistentes e non se modifican fácilmente
mediante o ensino habitual.

A  maioría  destas  preconcepcións  poden  deberse  ó  que  se  ten  chamado  a
metodoloxía da superficialidade, que conduce a dar respostas seguras e rápidas a
partir  de  xeralizacións  acríticas  e  observacións  cualitativas.  Esta  metodoloxía  da
superficialidade tradúcese polo regular en esencia de dudas e, polo tanto, a falta de
necesidade de adquirir novas explicacións ou novos coñecementos.

Por iso fundamentamos a nosa metodoloxía na detección dos erros conceptuais,
que se integran nos coñecementos previos dos alumnos/as.



Poderíamos sintetizar estas ideas nos seguintes plantexamentos:
 Plantexar situacións problemáticas abertas que xeren interés. 
 Orientar o tratamento científico dos problemas, mediante:

a) A emisión de hipótesis.
b) Elaboración de estratexias de resolución.

 Análise de resultados.
 Plantexar o manexo reiterado dos novos coñecementos, poñendo especial énfase
nas   relación técnica/ciencia/sociedade.
 Favorecer as actividades de síntese, a elaboración de informes e o plantexamento
de novos problemas.
 Non  perder  de  vista  a  interdisciplinariedade,  que  nos  conduce  a  establecer  e
fortalecer vínculos cognitivos entre as diferentes disciplinas, formándose redes cognitivas
que faciliten o traballos cos:

Eixos   transversais.  Estes  coñecementos  son  de  especial  relevacia  nas
nosas  materias,  que  xa  os  inclúen  explícitamente.  Así  nas  ciencias
medioambientais e da saúde non se pode traballar doutra maneira que non
sexa  transversalmente  a  todo  o  currículo  na  percura  dun  coñecemento
global e interactivo.

OBXECTIVOS XERAIS:
 Contextualización dos obxectivos xerais, para o segundo ciclo da E.S.O

Dos  obxectivos  establecidos  na  Comunidade  seleccionaremos  como  máis
importantes  para  nós  os  seguintes.  O  criterio  seguido  foi  en  base  da  súa
adaptación especial ó noso entorno, se ben  está claro que nós tentaremos cubrir
todos aqueles sinalados nos DCBs de Galicia.

 Comprender e expresar mensaxes científicos utilizando unha linguaxe oral e escrita
con propiedade así como outros sistemas de notación e de representación, cando sexa
necesario.
 Elaborar criterios persoais e razoados sobre cuestións científicas e tecnolóxicas do
noso tempo.
 Utilizar  os seus coñecementos científicos  para comprender  o funcionamento do
noso corpo, desarrollando e fomentando hábitos de cuidado e saúde corporal.
 Utilizar os seus coñecementos para comprender os mecanismos básicos que rexen
o funcionamento do medio natural, así como adquirir un coñecemento da complexidade
do noso medio natural e humanizado, para desarrollar hábitos de respeto e conservación
do medio ambiente, así como espíritu crítico acerca da súa administración.
 Recoñecer que a ciencia é unha actividade humana e que, como tal, intervén no
seu desenvolvemento.
 Coñecer  e  valorar  o  patrimonio  natural  e  histórico  de  Galicia,  as  súas
características e os elementos que o integran.
 Ser capaz de establecer relacións e intercorrelacións entre as materias de Ciencias
e as outras que integran o currículum de Secundaria.
 Coñecer  os  procesos  históricos  que  desembocaron  no  estado  actual  do
coñecemento. As dificultades do proceso de cambio conceptual e actitudinal no campo do
pensamento científico.
 Aprender  a  valorar  o  esforzo  de  tantos  homes e  mulleres  que  colaboraron  na
construcción do pensamento científico actual.



PROGRAMACIÓN   DE BIOLOXÍA- XEOLOXÍA

1º  DA  E. S. O.



Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO.

Introdución

A materia de Bioloxía e Xeoloxía,  tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria
como no bacharelato, debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave
de  cada  etapa  educativa,  pondo  especial  atención  na  adquisición  da  competencia
científica  en  todas  as  súas  dimensións.  Non  se  trata,  pois,  unicamente  de  adquirir
coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda
a  observar  e  a  reflexionar  sobre  situacións  reais,  recoller  datos,  tomar  decisións,  ter
curiosidade,  iniciativa,  motivación  e  moitos  outros  aspectos  que  o  leven  a  un  mellor
desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía
deberán  tamén  contribuír  a  que  as  persoas  melloren  a  súa  autoestima  e  a  superar
prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a todos os
niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural.
Durante  estas  etapas  perséguese asentar  as  competencias  xa  adquiridas,  para  ir
mellorando un nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que
ten desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de aprender.
Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres
vivos  e  a  súa  interacción  coa  Terra,  incidindo  nomeadamente  na  importancia  que  a
conservación do ambiente ten para todos os seres vivos. Tamén durante este ciclo, a
materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que o
alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo
a nivel  tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a
información  e  ante  actitudes  sociais  que  poidan  repercutir  negativamente  no  seu
desenvolvemento  físico,  social  e psicolóxico.  Preténdese tamén que os alumnos e as
alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente polas repercusións
que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas
decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na súa saúde e no contorno, e
comprender  o  valor  que  a  investigación  ten  nos  avances  médicos  e  no  impacto  da
calidade de vida das persoas.
Neste  primeiro  ciclo,  o  bloque  "Habilidades,  destrezas  e  estratexias.  Metodoloxía
científica" e o bloque “Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de
ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son disciplinas de carácter científico, debemos ter
sempre eses bloques como marco de referencia no desenvolvemento do currículo. Non se
trata,  por  tanto,  de  bloques  illados  e  independentes  dos  demais,  senón  que  están
implícitos en cada un deles e son a base para a súa concreción.
En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico,
máis concreto, observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a
biodiversidade no planeta Terra e os ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a
un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, o relevo
terrestre e a súa evolución).
Finalmente,  en  cuarto  curso  de  ESO  iníciase  o  alumnado  nas  grandes  teorías  que
permitiron o desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría
celular e a teoría da evolución), para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións



tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos entre eles e co medio, así como a
súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas.
No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en
ESO, analizando con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade,
a súa distribución e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da Terra
como un planeta en continua actividade.
A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase
énfase na composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar
coa análise dos movementos das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica,
relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía
externa.
A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición
química,  organización  celular  e  estudo  dos  tecidos  animais  e  vexetais).  Tamén  se
desenvolve e completa nesta etapa o estudo da clasificación e a organización dos seres
vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao
medio en que habitan.
Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao
alumnado desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como
as estratexias do método científico. Entre estas competencias  haberá que considerar a
lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e
organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as
opinións propias en debates na aula.  Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver
tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación
en  público  e  a  comunicación  audiovisual;  e  igualmente  deberán  potenciar  actitudes
conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da actualidade,
as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan,  e  coñecer e
utilizar as normas básicas de seguridade e uso do material de laboratorio.
En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de
Bioloxía  e  Xeoloxía  deberá  ter,  no  seu  tratamento  metodolóxico,  un  carácter
eminentemente  práctico,  baseado  na  realización  de  variadas  e  adecuadas  tarefas
experimentais, adaptadas a cada nivel, que permitan ao alumnado alcanzar as destrezas
necesarias  no  manexo  de  material  de  laboratorio,  microscopios,  material  de  campo,
recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan afrontar no
futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento.
Para  alcanzar  estes  obxectivos  ao  longo  do  currículo  preséntanse  actividades  de
laboratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á
formación teórica que se recolle nos contidos. 
Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os
alumnos e as alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e
cidadás con respecto por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que
utilizan ou que está ao seu dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios propios e
de manter o interese por aprender.

    No presente curso 2019-2020  en 1º ESO trabállase co proxecto e-DISGAL.



PROGRAMACIÓN 1º  CURSO  DA  E. S. O.

 

Unidade 1 

  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A vida na Terra

Descrición da unidade
A unidade iníciase co estudo das condicións que fan posible a vida na Terra. A continuación
expóñense  unha  serie  de  contidos  básicos  relativos  aos  seres  vivos:  a  súa  composición



química,  a organización  celular,  as funcións  vitais  e  en que se fundamenta  a  clasificación
natural destes. 

Para  rematar  a  unidade,  no  apartado  «Obradoiro  de  ciencias»,  estúdase  o  manexo  do
microscopio óptico e a montaxe de preparacións microscópicas.

É  importante  destacar  que  sobre  os  contidos  desta  unidade  se  vai  sustentar  o
desenvolvemento das seguintes unidades, nas que se estudarán en profundidade os distintos
grupos taxonómicos e a biodiversidade. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  As condicións da Terra que permiten a vida.
-  A composición dos seres vivos.
-  As células e os seus tipos.
-  As funcións vitais: nutrición, relación e reprodución.
-  O sistema natural de clasificación dos seres vivos.
-  O concepto de especie e o nome científico.
-  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.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer as condicións do planeta Terra que fan posible o desenvolvemento da vida.

 -  Describir as características dos seres vivos: a súa composición química, a súa 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 utilizalo con corrección.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características
dos seres vivos.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita sobre estes.

 
3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 



-   As  condicións  da
Terra que permiten a
vida.

-   Temperaturas
suaves.

-   Auga  en  estado
líquido.

-  Presenza de gases
imprescindibles  (O2e
CO2). 

-   Existencia  dun
soporte sólido.

-   As  características
dos seres vivos.

-   Os  compoñentes
químicos:  as
biomoléculas
inorgánicas  e
orgánicas.

-   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
taxonomía  e  os
principais taxons.

-   O  concepto  de
especie.

-  O nome vulgar e o
nome  científico.  A
nomenclatura
binomial.

-   A organización dos
seres vivos.

-   Os  organismos
unicelulares  e
pluricelulares:
tecidos,  órganos  e

  1.   Describir  as
características  da
Terra  que  fan
posible a vida.

  1.1.   Valora  a
importancia  da
existencia  de
temperaturas
suaves e de auga
líquida 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  están
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

  4.1.  Define taxonomíae
coñece  os
principais taxons.

CCL,

CMCT,
CD



aparatos  ou
sistemas.

-   Os  niveis  de
organización.

-  Os cinco reinos.
-   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 seres vivos.

-   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.

clasificar  os  seres
vivos.

  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

  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

  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



-  Coñecemento e uso
de  materiais,
técnicas  e  recursos
expresivos.

  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

  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
seguridade  no
laboratorio,
respecta  e  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,

CMCT,
CD,

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.

CCL,

CMCT,
CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

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

10.1.  Utiliza materiais e
recursos  artísticos
para  a
participación  no
concurso  de
debuxo  sobre  as
células.

CCL,

CMCT,
CD,

CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.



No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Valora a importancia da existencia
de temperaturas suaves e de auga
líquida para a vida.

-  Actividade do apartado «As condicións
para  a  vida»  do  LA  para  resumir  as
características  que  fan  posible  a
existencia de vida no noso planeta.

  1.2.  Recoñece a necesidade de O2, de
CO2 e do solo como soportes para o
desenvolvemento da vida.

-  Actividade do apartado «As condicións
para  a  vida»  do  LA  para  resumir  as
características  que  posibilitan  a
existencia de vida no noso planeta.

  2.1.  Recoñece que todos os seres vivos
están  formados  polas  mesmas
substancias e por células.

-  Actividade do apartado «Así somos os
seres  vivos»  do  LA  para  resumir  as
funcións  das  biomoléculas  nos  seres
vivos.

  2.2.   Explica  as  tres  funcións  vitais:
nutrición,  relación  e  reprodución.
Diferencia entre nutrición autótrofa e
heterótrofa  e  entre  reprodución
sexual e asexual.

-   Actividade  do  apartado  «As  funcións
vitais» do LA para resumir as diferenzas
entre a nutrición autótrofa e heterótrofa.

  3.1.   Enuncia  os  principios  da  teoría
celular.

-  Actividade para traballar coa imaxe do
apartado «Así somos os seres vivos» do
LA para explicar os postulados da teoría
celular.

  3.2.   Cita as características comúns a
todas  as  células  e  establece  as
diferenzas  entre  as  células
procariotas e as eucariotas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
células e os seus tipos» para debuxar
unha célula procariota e sinalar as súas
partes.

  3.3.   Establece  as  diferenzas  entre  a
célula animal e a vexetal.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
células e os seus tipos» para debuxar
unha célula animal e unha célula vexetal
e sinalar as súas diferenzas.

  4.1.   Define  taxonomía  e  coñece  os
principais taxons.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación  dos  seres  vivos»  para
escribir  os  nomes  dos  taxons  e
ordenalos  do  menos  amplo  ao  máis
amplo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  completar  un
esquema dos taxons.

  4.2.  Coñece o concepto de especie e
como se nomean as especies.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación  dos  seres  vivos»  para
explicar que é o nome científico dunha
especie.

  5.1.  Identifica os niveis de organización
dos seres vivos.

-  Actividade do LA do apartado «Niveis
de organización:  os cinco reinos»,  que
traballa  coa  imaxe,  para  poñer
exemplos  de organismos de diferentes
niveis de organización.

  5.2.   Enumera  as  características  dos
cinco reinos:  o tipo celular,  o nivel
de  organización  e  o  tipo  de
nutrición.

-  Actividade do LA do apartado «Niveis
de organización:  os cinco reinos» para
completar  un  esquema  coas
características dos cinco reinos.



  6.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  os  seres  vivos,
expresa  coñecementos  e  opinións
de  forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese pola lectura de textos.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Así
somos  os  seres  vivos»  para  definir
termos  (átomo,  molécula  e
biomolécula).

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación,  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  resumir  as  ideas
principais da unidade.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender» sobre os virus.

  9.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Obradoiro  de  ciencias»  para  traballar
coa información sobre a observación de
células con microscopio.

  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.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Proxecto  de ciencias» para investigar
sobre a obtención do iogur.

10.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  participación  no
concurso  de  debuxo  sobre  as
células.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Emprender-Aprender:  organiza  un
concurso» para realizar un anuncio coa
convocatoria  do  concurso  sobre  o
debuxo científico.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define  e  emprega
correctamente  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  átomo,  molécula,
célula,  taxon,  etc.,  nas
actividades  realizadas  no
caderno.
Describe  as  características
dos seres vivos, dos tipos de
células,  dos fundamentos da
taxonomía  e  dos  niveis  de
organización dos seres vivos;
e expresa opinións sobre as
características da Terra.



Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta  informes  breves
acerca  do  cambio  climático,
as  biomoléculas  e  as
vacinas.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva  dun  texto
científico sobre as condicións
que permiten a vida na Terra
e  mostra  interese  por  ler
textos  complementarios
recomendados  polo  profesor
ou pola profesora.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Recoñece  o  micrómetro
como  a  unidade  de  medida
das  células  e  resolve
problemas  de  cambio  de
unidades.

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

Escribe  as  condicións  que
ten  a  Terra  para  que  se
desenvolva a vida nela.

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

Entende  como  se  organizan
e  clasifican  os  seres  vivos
nos cinco reinos.
Utiliza  correctamente  o
microscopio  e  explica  a  súa
utilidade  para  estudar  as
células elaborando un texto.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra  obter  información  do
cambio  climático,  as
biomoléculas e as vacinas.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Organiza  a  información  en
táboas  para  comparar  a
estrutura  dos  distintos  tipos
celulares  e  completa  un
mapa conceptual da unidade
a  partir  dos  coñecementos
adquiridos.

Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Aplica  a  técnica  de
preparación  de  mostras  de
células  humanas  e  usa  o
microscopio.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume  as  ideas  principais
da  unidade  e  realiza  as
actividades finais da unidade
para  autoavaliar  os
coñecementos adquiridos.

http://www.anayaeducacion.es/


Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Elabora  un  texto  sobre  a
importancia  do
desenvolvemento  do
microscopio no coñecemento
da célula.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  nos  informes
sobre «O cambio climático» e
«Os virus».

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Planifica  o  seu  traballo,
mostra  iniciativa  e  interese
por  coñecer,  e  traballa  a
«curiosidade científica».

Mostrar  iniciativa  persoal
para  empezar  ou  promover
accións novas.

Mostra iniciativa ao organizar
un concurso sobre a célula.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece  a  importancia  do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo  da  célula  e  dos
tecidos.
Utiliza  debuxos  para
representar  e  distinguir  as
células.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Só hai vida na Terra?» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-   Coñecemos  as  suxestións  metodolóxicas  xerais,  as  ideas  previas,  as  dificultades  de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» sobre as condicións da Terra do LA.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos as condicións para a vida do planeta Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as condicións da Terra para o desenvolvemento da vida co LA e co material
dixital das RD.

-  Resumimos no caderno as características que fan posible a vida no planeta.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e realizamos as actividades asociadas como se
propón na PD.

-  Investigamos sobre o quentamento global como se propón no LA e na PD.

Tarefa 3: Coñecemos as características dos seres vivos.



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as características xerais dos seres vivos co LA e co material dixital do RD.

-  Investigamos e realizamos un resumo das biomoléculas co LA.

-  Traballamos coa imaxe as actividades do LA e dos RD sobre a teoría celular.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos as células e os seus tipos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Comparamos as imaxes do LA dunha célula procariota e dunha célula eucariota e deducimos
as súas estruturas comúns.

-  Describimos as características das células procariotas coa imaxe do LA e co material dixital
dos RD.

-  Debuxamos unha célula procariota coa axuda do LA e sinalamos as súas partes.

-  Describimos as características das células eucariotas animal e vexetal coa imaxe do LA e co
material dixital dos RD.

-  Debuxamos unha célula eucariota animal e unha célula eucariota vexetal coa axuda do LA, e
sinalamos as súas partes.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e dos RD e explicamos as diferenzas entre a célula
procariota e a eucariota, e entre a célula animal e a vexetal.

Tarefa 5: As funcións vitais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as fases da función de nutrición coa imaxe do LA.

-  Realizamos unha táboa diferenciando a nutrición autótrofa e a heterótrofa. 

-  Describimos as etapas da función de relación coa imaxe do LA. 

-  Traballamos, coa imaxe do LA e dos RD, as etapas da función de relación.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e dos RD e deducimos as diferenzas entre a
reprodución sexual e a asexual.

-  Expoñemos os tipos de división celular coa imaxe do LA.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa  6:  Coñecemos  como  se  clasifican  os  seres  vivos  e  os  seus  niveis  de
organización.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os taxons coa imaxe do LA.

-  Traballamos coa imaxe do LA ordenando os taxons.

-  Describimos a importancia do nome científico e a nomenclatura binomial coa imaxe do LA.

-  Describimos os niveis de organización dos seres vivos e as características dos cinco reinos.

-  Realizamos as actividades dos niveis de organización dos seres vivos e as características
dos cinco reinos, coas imaxes do LA e dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 7: Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de «Emprende - Aprende».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.



-   Lemos  no  libro  do  alumnado  os  pasos  que  hai  que  seguir  para  realizar  a  práctica  de
laboratorio para preparar unha mostra para observar as células dun tecido humano.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica que aparece no libro do alumnado.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Organiza un concurso», na que se propoñen
as pautas para que o alumnado organice un concurso de debuxo baixo a temática da célula.

Tarefa 8: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade dos RD.

-  Realizamos o esquema conceptual e o resumo «Practica o aprendido» do LA.

-   Realizamos  o  conxunto  de  actividades  baixo  o  título  Aplica  e  Avanza  de  «Practica  o
aprendido» do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Utilización do microscopio e realización de observacións reais de células no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 1 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 



-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

http://anayaeducacion.es/


Título
Moneras, protoctistas e fungos

Descrición da unidade
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento de tres dos cinco reinos nos que se clasifican os
seres  vivos:  as  moneras,  os  protoctistas  e  os  fungos.  Estudaranse  as  características
fundamentais  dos  seres  pertencentes  a  cada  un  destes  reinos.  Igualmente,  estudarase  a
importancia que os seres destes reinos teñen para as persoas e para o medio. 

Para rematar a unidade, os alumnos e as alumnas realizarán a observación co microscopio de
protozoos e algas unicelulares que eles mesmos recollerían.

Unha  das  maiores  dificultades  coa  que  se  vai  encontrar  o  alumnado,  será  o  tamaño
microscópico que teñen moitos destes seres, polo que para o seu estudo hai que apoiarse en
distintos tipos de imaxes (debuxos, microfotografías, etc.). 

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

-  O reino das moneras.
-  O reino dos protoctistas.
-  O reino dos fungos.
-  Observación de protozoos e algas unicelulares.
-  As normas de uso do microscopio.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Recoñecer os seres vivos que pertencen aos reinos moneras, protoctistas e fungos.

 -  Describir  as características máis importantes dos seres pertencentes a estes tres reinos
(moneras, protoctistas e fungos).

 -  Valorar a importancia que teñen os seres vivos destes tres reinos para o ser humano e para
o medio.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as moneras, os
protoctistas e os fungos.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as moneras, os protoctistas e os fungos para expresar
coñecementos de forma oral e escrita.

  

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

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  e
competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT),  competencia  dixital  (CD),  aprender  a
aprender  (CAA),  competencias  sociais  e  cívicas  (CSC),  sentido  de  iniciativa  e  espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 



-   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 inclúe.

-   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
prexuízos  que
ocasionan  os
fungos.

-   Comprensión  de
informacións,
adquisición  de
vocabulario, uso da
lingua  como
instrumento  de
comunicación  e
mantemento dunha

  1.   Coñecer  as
características  dos
seres  máis
representativos  do
reino monera, e os
efectos
beneficiosos  e
prexudiciais  que
estes  seres  teñen
sobre outros 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  outros
seres.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE
  2.   Coñecer  as

características
xerais  dos
protozoos  e  das
algas,  describir  as
semellanzas  e
diferenzas
existentes  entre
eles e identificar os
efectos
beneficiosos  e
prexudiciais  que
lles   ocasionan  a
outros  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
coñecer  os
principais
beneficios  e
prexuízos  que
ocasionan.

  3.1.   Describe  as
características  dos
fungos e identifica os
principais grupos.

CCL,

CMCT,

CD

  3.2.   Coñece  os
beneficios  e  os
prexuízos  que  os
fungos teñen para  o
ser humano.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC



actitude  favorable
cara á lectura.

-   Coñecemento  e
uso  responsable
das  TIC  ao
investigar  sobre as
moneras,  os  pro-
toctistas  e  os
fungos.

-  Uso de estratexias
para  tratar  a
información,
convertela  en
coñecemento
propio  e  aplicala  a
distintos  contextos,
e  participación
activa  no  propio
proceso  de
aprendizaxe.

  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.   Comprende  os
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

-   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
técnicos e recursos
expresivos.

  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,

CSIEE

  7.   Realizar  un
traballo
experimental  con
axuda  dun  guión
de  prácticas,
describindo  a  súa
execución  e

  7.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  respecta
e  coida  os
instrumentos  e  o
material empregado.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC,

CSIEE



interpretando  os
seus resultados.

  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.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

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

  8.1  Utiliza  materiais  e
recursos  artísticos
para  realizar
debuxos  de
bacterias,  protozoos,
algas e fungos.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Describe  as  funcións  vitais  das
bacterias.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  describir  como
realizan as funcións vitais as bacterias.

  1.2.   Identifica  os  diferentes  tipos  de
bacterias.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
das moneras» para facer un debuxo de
cada tipo de bacteria e unha descrición.

  1.3.  Coñece os efectos que as bacterias
teñen sobre outros seres.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  propoñer  dous
beneficios  e  dous  prexuízos  causados
polas bacterias.



  2.1.   Describe  as  características  dos
protozoos e coñece os efectos que
teñen para as persoas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  describir  como
realizan as funcións vitais os protozoos.

  2.2.   Describe  as  características  das
algas  e  coñece  os  efectos
beneficiosos que teñen para o  ser
humano.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  nomear  algúns
efectos  beneficiosos  das  algas  para  o
ser humano.

  2.3.   Recoñece  as  semellanzas  e  as
diferenzas  existentes  entre  os
protozoos e as algas.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
dos  protoctistas»  para  diferenciar  os
protozoos e as algas.

  3.1.   Describe  as  características  dos
fungos  e  identifica  os  principais
grupos.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
dos fungos» para citar as características
do reino dos fungos.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para explicar os tipos de
fungos existentes.

  3.2.   Coñece  os  beneficios  e  os
prexuízos que os fungos teñen para
o ser humano.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  nomear  algúns
beneficios e prexuízos dos fungos.

  4.1.   Comprende  os  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.

-   Actividades  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe,  do  apartado  «O  reino  dos
protoctistas» para definir flaxelo, cilio e
pseudópodo.

  5.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co esquema da unidade e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

  6.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividades  do apartado «Emprender-
Aprender»  para  responder  cuestións
sobre as normas de uso do microscopio.

  7.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-   Actividades  do apartado «Emprender-
Aprender»  para  responder  cuestións
sobre as normas de uso do microscopio.

  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.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para realizar a
observación  de  algas  unicelulares  e
protozoos,  e  responder  a  cuestións
referidas a esta.

  8.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para realizar  debuxos  de
bacterias,  protozoos,  algas  e
fungos.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
das moneras» para facer debuxos dos
diferentes tipos de bacterias.



 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística. 

Comprender  o  sentido  dos
textos 

escritos e orais.

Realiza  unha  lectura  dos
contidos de cada epígrafe.

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

Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  micelio,  hifa,
pseudópodo, etc.

Redacta  correctamente,
utilizando  o  vocabulario
adecuado, as respostas das
cuestións propostas.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Le  a  lectura  recomendada
polo profesorado.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Coñece  as  características
dos  seres  vivos  máis
simples:  moneras,
protoctistas  e  fungos,  e  a
súa  importancia  biolóxica  e
para o ser humano.

Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas.

Resolver  problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Calcula  o  número  de
individuos  dunha  poboación
bacteriana  nun  tempo
determinado.

Competencia dixital. Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Emprega  habitualmente  os
recursos  incluídos  en
www.anayaeducacion.es.

Utiliza  os  medios
informáticos  para  buscar
información  sobre  os
antibióticos  e explicar  como
actúan as bacterias.

Usa  diferentes  fontes  para
obter  información  sobre  o
uso  das  algas  e  de
cogomelos comestibles.

Manexar  ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Interpreta  información
gráfica  para  explicar  como
se  reproducen  os  fungos
que forman cogomelos.

http://www.anayaeducacion.es/


Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Utiliza  técnicas  de  traballo
para  mellorar  a  súa
aprendizaxe:  organiza  a
información  en  táboas,
realiza  esquemas,  debuxos,
etc.
Analiza  imaxes  como
estratexia  para  mellorar  o
seu  propio  proceso  de
aprendizaxe.

Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre os reinos estudados e
autoavalíase  realizando  as
actividades  finais  da
unidade.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  a  importancia  que
teñen as bacterias, as algas
e os fungos polo seu dobre
papel  como  produtores  de
enfermidades  e  para  a
obtención de recursos, e fai
unha  exposición  que  o
explica.

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

Participa  activamente  no
traballo do laboratorio sobre
a observación de protozoos
e  de  algas  nunha  gota  de
auga estancada.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma  adecuada  as  tarefas
recomendadas.
Investiga os efectos que os
antibióticos  teñen  sobre  as
bacterias e realiza un estudo
sobre  a  contaminación
dunha  zona  poñendo  en
práctica  os  coñecementos
adquiridos.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Elabora  debuxos
esquemáticos  dos  seres
vivos estudados.

Coñece  e  utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais que utiliza. 

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

Respecta toda a diversidade
biolóxica  do  ámbito  e
elabora unha redacción que
o explica.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)



Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Os seres vivos que non son animais» e identificamos o ser vivo da imaxe
inicial.

-   Expoñemos,  de forma breve,  «Que vas estudar»,  que dará  unha  idea  dos contidos  da
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que lle servirá ao alumnado para
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos o reino das moneras.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características xerais das bacterias co LA e traballamos coas imaxes «Así se
reproducen as bacterias» e «Os tipos de bacterias» do LA.

-  Sinalamos efectos beneficiosos e prexudiciais das bacterias co LA.

-  Realizamos as actividades asociadas ás bacterias do LA e dos RF.

-  Investigamos sobre os antibióticos e as bacterias como se propón no LA.

Tarefa 3: Coñecemos o reino dos protoctistas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos,  co  LA,  as  características  xerais  dos  protozoos  e  algunha  enfermidade
producida por eles.

-   Describimos,  co LA, as características das algas e algúns usos que delas realiza o ser
humano.

-  Traballamos con imaxes de protozoos e de algas, como «Mecanismos de desprazamento
dos  protozoos»  e  «Tipos  de  algas  pluricelulares»,  do  LA,  e  realizamos  as  actividades
asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ao reino protoctistas do LA e dos RF.

-  Investigamos sobre os usos das algas que se propoñen no LA.

Tarefa 4: Coñecemos o reino dos fungos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características xerais dos fungos e diferenciamos os grupos máis destacados
co LA.

-  Traballamos coas imaxes de fungos do LA e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Describimos a relación entre os fungos e as persoas co LA.

-  Realizamos as actividades asociadas ao reino dos fungos do LA e dos RF.

-  Investigamos sobre os cogomelos comestibles como se propón no LA.

-  Realizamos as actividades relacionadas co reino dos fungos que se propoñen no LA e nos
RF.

Tarefa  5:  Realizamos  o  obradoiro  de  ciencias.  Observación  de  protozoos  e  algas
unicelulares.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención no LA as normas de seguridade que se teñen que cumprir no laboratorio
e reflexionamos sobre elas.



-  Lemos con atención no LA o texto e seguimos os pasos indicados para, primeiro obter os
protozoos e as algas, e finalmente poder observalos.

-  Realizamos as actividades asociadas a este experimento do LA.

Tarefa 6: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as túas ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA e resolvémolas.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregásense diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de animais, plantas, fungos, minerais, ecosistemas, etc.,
sempre que sexa posible no laboratorio ou visitando medios naturais.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio: frascos para recoller a auga estancada, microscopio, lupas,
etc. para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 2 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO»

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.



-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumnado con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón ferramentas de «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 3 

  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

http://anayaeducacion.es/


Título
As plantas

Descrición da unidade
Nesta unidade imos estudar o reino das plantas: as súas características xerais, así como as
funcións de nutrición, de relación e os tres tipos de reprodución que se dan nelas, é dicir, a
reprodución asexual, a reprodución alternante e a reprodución sexual.  Tamén se estudará a
clasificación  das  plantas,  realizando  a  diferenciación  entre  as  plantas  con  sementes  e  as
plantas sen sementes, para rematar referíndonos ás plantas, ás persoas e ao medio. 

Para finalizar a unidade, os alumnos e as alumnas elaborarán unha clave dicotómica con follas
de plantas que eles mesmos recollerían.

As dificultades nesta unidade poden provir do número de termos novos que aparecen ao longo
do texto, polo que resulta de grande utilidade realizar un glosario con estes. 

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

-  O reino plantas. Características xerais.
-  A nutrición nas plantas.
-  A relación nas plantas.
-  A reprodución asexual nas plantas.
-  A reprodución alternante nas plantas sen sementes.
-  A reprodución sexual nas plantas con sementes.
-  A clasificación das plantas. As plantas con sementes
-  A clasificación das plantas. As plantas sen sementes.
-  As plantas, as persoas e o medio.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer cales son as partes máis importantes das plantas.

 -  Describir as funcións de nutrición (explicando, de forma sinxela, como se leva a cabo o
proceso da fotosíntese), as de relación e as de reprodución.

 -  Coñecer como se clasifican as plantas segundo posúan sementes ou non.

 -  Valorar a importancia que teñen as plantas para as persoas e o medio.

 -   Utilizar  as TIC para investigar e ampliar  os coñecementos sobre as características das
plantas, as súas funcións (especialmente a fotosíntese) e a súa importancia biolóxica.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes das plantas e expresar os coñecementos
adquiridos de forma oral e escrita.

  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 



-   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  plantas
sen semente.

-   As  plantas,  as
persoas e o medio.

-   Comprensión  de
informacións,
adquisición  de
vocabulario,  uso  da
lingua  como
instrumento  de
comunicación  e
mantemento  dunha
actitude  favorable
cara á lectura.

-  Coñecemento e uso
responsable das TIC
ao  investigar  sobre
as plantas.

-   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

  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
nutrientes.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC
  2.2.   Identifica  onde e

como se produce a
fotosíntese.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC
  2.3.  Coñece o proceso

da  respiración  na
planta,  onde  se
realiza  e  os
produtos  que
utiliza e produce.

CCL,

CMCT,

CD

  2.4.  Esquematiza como
se  distribúen  o
zume  bruto  e  o
zume  elaborado
pola planta.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CCEC
  2.5.  Coñece cales 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



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 técnicos
e  recursos
expresivos.

  4.   Comprender  e
recoñecer  os  tipos
de  reprodución
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
no  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  no  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  a
reprodución
sexual.

CCL,

CMCT,

CD

  6.2.  Describe as partes
da flor e debúxaas.

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
nalgunhas
características
como as follas e as
flores.

CCL,

CMCT,

CD



  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 medio.

  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

10.   Comprender
informacións,
adquirir vocabulario
sobre  as
características,  as
estruturas  e  os
modos  nos  que
realizan  as
funcións  vitais  as
plantas,  expresar
coñecementos  e
opinións  de  forma
oral  e  escrita,  e
mostrar  interese
pola  lectura  de
textos  sobre  estes
seres vivos.

10.1.   Comprende
informacións,
adquire
vocabulario  sobre
as  plantas,
expresa
coñecementos  e
opinións  de  forma
oral  e  escrita,  e
mostra  interese
pola  lectura  de
textos  referidos  a
estas.

CCL,

CMCT,

CD

11.  Coñecer e usar de
forma  responsable
as TIC, observar e
interpretar  imaxes,
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.

11.1.   Obtén  e  organiza
información,
traballa  co
esquema  da
unidade,  e  utiliza
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  súa
execución  e
interpretando  os
seus resultados.

13.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,
respecta  e  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC

13.2.   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. 

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

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

14.1.   Utiliza materiais  e
recursos  artísticos
para a elaboración
de  esquemas
sobre as plantas e
as  súas  funcións
vitais.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 
4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os



docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Coñece  as características  xerais
das plantas  e  describe cada  unha
das súas partes.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
plantas.  Características  xerais»  para
indicar as partes dunha planta e as súas
funcións.

  1.2.   Describe  as  funcións  vitais  das
plantas.

-  Actividade do LA do apartado «O reino
plantas.  Características  xerais»  para
resumir  as  formas  de  reprodución  das
plantas.

  1.3.  Coñece a clasificación das plantas. -   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación das plantas. As plantas con
sementes»  para  investigar  a  Cycae
describir  as  follas  e  as  flores  das
ximnospermas.

  2.1.   Describe  como  se  produce  a
obtención de nutrientes.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición  das  plantas»  para  explicar
como obteñen as plantas as substancias
que necesitan para obter enerxía.

  2.2.  Identifica onde e como se produce
a fotosíntese.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición das plantas» para indicar onde
ten lugar a fotosíntese.

  2.3.  Coñece o proceso da respiración na
planta,  onde  se  realiza  e  os
produtos que utiliza e produce.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe  do  apartado  «A  nutrición  nas
plantas», para explicar onde ten lugar a
respiración e que produtos de refugallo
expulsan as plantas.

  2.4.  Esquematiza como se distribúe o
zume  bruto  e  o  zume  elaborado
pola planta.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  esquematizar  a
nutrición  nas  plantas  e,  entre  isto,  a
distribución das plantas.

  2.5.  Coñece cales son as substancias
de  refugallo  que  expulsan  as
plantas.

-  A respiración e os produtos de refugallo
que expulsan as plantas.

  3.1.   Describe  como  reaccionan  as
plantas ante os estímulos.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
relación  nas  plantas»  para  identificar
tropismos.

  3.2.  Distingue entre tropismos e nastias
e sabe poñer exemplos destes.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
relación  nas  plantas»  para  diferenciar
fotonastia e fototropismo.

  3.3.  Coñece a modificación de procesos
vitais das plantas como reacción a
algúns estímulos.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
relación nas plantas» para poñer dous
exemplos  de  cambios  nos  procesos
vitais dunha planta.

  4.1.  Coñece as formas de reprodución
asexual das plantas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución asexual  nas plantas» para
facer  un  esquema  cos  tipos  de
reprodución asexual nas plantas.

  4.2.   Sabe  poñer  exemplos  de
reprodución asexual de plantas que
se  encontran  no  ámbito  máis
próximo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  nomear  e  explicar
algunha  forma de  reprodución  asexual
nas plantas.



  5.1.  Identifica a fase sexual e a asexual
da reprodución alternante.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  describir  a
reprodución alternante nas plantas.

  5.2.   Esquematiza  os  pasos  que  se
producen nun organismo no que ten
lugar a reprodución alternante.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe  do  apartado  «A  reprodución
asexual nas plantas», para distinguir os
dous  tipos  de  plantas  designadas
mediante reprodución alternante. 

  6.1.  Identifica as etapas das que consta
a reprodución sexual.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución  sexual  nas  plantas  con
sementes» para dicir onde se forman os
gametos masculinos e femininos.

  6.2.   Describe  as  partes  da  flor  e
debúxaas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  distinguir  as  partes
da flor e as súas funcións.

  6.3.   Comprende  e  diferencia  a
polinización e os seus tipos.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución  sexual  nas  plantas  con
semente»  para  explicar  a
autopolinización. 

  6.4.   Explica  como  se  produce  a
fecundación.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución  sexual  nas  plantas  con
semente» para describir o tubo polínico.

  6.5.  Coñece como se forma a semente
e  o  froito  e  como  se  produce  a
dispersión  e  a  xerminación  das
sementes.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  esquematizar  a
reprodución  sexual  nas  plantas  con
sementes.

  7.1.   Coñece  como  se  clasifican  as
plantas espermatófitas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación das plantas con semente»,
que traballa  coa  imaxe,  para  distinguir
as anxiospermas.

  8.1.   Establece  a  clasificación  das
plantas sen sementes.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para explicar como son os
mofos e os fentos.

  9.1.  Describe a importancia económica
das  plantas  máis  comúns  do  seu
ámbito,  así  como  a  súa  utilidade
para o medio.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
plantas,  as  persoas  e  o  medio»,  que
traballa  con imaxes,  para escribir  unha
lista  de  partes  de  plantas  utilizadas
como alimento.

10.1.   Comprende  informacións,  adquire
vocabulario  sobre  as  plantas,
expresa  coñecementos  e  opinións
de  forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese  pola  lectura  de  textos
referidos a estas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación das plantas. As plantas sen
semente» para definir rizoide, rizoma e
fronde.

11.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

12.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Emprender-Aprender».



13.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-  Actividade do LA do apartado «Proxecto
de ciencias» do primeiro trimestre para
coñecer o método científico.

13.2.   Desenvolve  con  autonomía  a
planificación  do  traballo
experimental,  utilizando  tanto
instrumentos  ópticos  de
recoñecemento  como  material
básico  de  laboratorio,  e
argumentando o proceso.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para clasificar
árbores  utilizando  unha  clave
dicotómica.

14.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  elaboración  de
esquemas  sobre  as  plantas  e  as
súas funcións vitais. 

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución  sexual  nas  plantas  con
sementes»  para  debuxar  o  xineceo
dunha  flor  e  sinalar  nel  as  partes
principais.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia  en
comunicación
lingüística. 

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Explica,  de  forma  oral,  os
coñecementos  que  ten
sobre as plantas.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Lee  a  lectura  de
presentación da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

Respectar  e preservar a vida
dos  seres  vivos  do  seu
ámbito.

Respecta  a  natureza  e
mostra  interese  polo
coidado das plantas da súa
casa e do centro.

Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Busca,  utilizando  medios
informáticos,  plantas
endémicas da comunidade
á que pertenza.

Aprender a aprender. Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Utiliza  imaxes  e  debuxos
esquemáticos  para
comprender  as partes que
compoñen  as  plantas  e  o
seu ciclo reprodutivo.

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

Utiliza  o  método  científico
para  observar  coa  lupa
anteras e pistilos.

Competencias sociais e
cívicas.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Propón  formas  de
sensibilizar  as  persoas  do
seu ámbito sobre o coidado
das plantas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Recoñece  a  importancia
das  plantas  para  as
persoas  e  o  medio  e
redacta un texto sobre isto.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do

Opina sobre a importancia
da  elección  de  especies
para  a  plantación  en



tema. distintos ambientes.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Realiza  un  proxecto  de
ornamentación no centro.

 
6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «As plantas.  Que fariamos sen as plantas?» e tratamos de identificar  as
plantas que se encontran na presentación da unidade.

-  Expoñemos, de forma esquemática, «Que vas estudar» que dará unha idea dos contidos da
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que lle servirá ao alumnado para ir
familiarizándose co vocabulario que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos as características xerais das plantas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos as características xerais  das plantas  co LA:  como son as plantas,  as súas
funcións vitais e traballamos unha pequena clasificación das plantas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás características das plantas do LA e dos RF.

Tarefa 3: A nutrición nas plantas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos,  co  libro  do  alumnado,  como  se  leva  a  cabo  o  proceso  de  obtención  de
nutrientes,  a  respiración,  a  distribución  das  substancias  e  a  expulsión  dos  produtos  de
refugallo.

-  Traballamos, utilizando o LA, de forma cooperativa, para estudar que substancias utilizan as
plantas para obter enerxía e de que forma a obteñen, e realizamos as actividades asociadas
á obtención de nutrientes.

-  Traballamos coas imaxes do LA sobre a respiración e a expulsión dos produtos de refugallo,
e coas dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos a relación nas plantas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA, cales son as reaccións das plantas máis frecuentes ante os estímulos.

-  Traballamos coas imaxes dos cambios estacionais que se producen nunha árbore de folla
caduca.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre os cambios que se producen en dous exemplos
de plantas coñecidas.

-  Realizamos as actividades referidas á relación nas plantas do LA e dos RF.

Tarefa 5: Coñecemos a reprodución nas plantas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA, cales son os tipos de reprodución das plantas.

-  Realizamos, como propón o LA, esquemas conceptuais cos tipos de reprodución asexual.



-   Traballamos coas imaxes  dos tipos  de plantas  que se orixinan  mediante  a reprodución
alternante nun mofo e cos tipos de polinización cruzada.

-   Investigamos,  como se propón no LA,  por  que as plantas  con polinización anemógama
producen moito pole e as formas de dispersión das sementes.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa reprodución nas plantas do LA e dos RF.

Tarefa 6:  Coñecemos a clasificación das plantas e a súa relación coas persoas e co
medio.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA, como se clasifican as plantas con sementes e sen sementes.

-  Describimos as utilidades das plantas para as persoas e o beneficio que producen no medio.

-  Traballamos, segundo propón o LA, con imaxes de flores, sinalando os órganos reprodutores
en cada caso e con follas, talos e raíces de plantas que se utilicen como alimento humano.

-  Investigamos sobre as plantas ornamentais da nosa localidade.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa clasificación das plantas no LA e as dos RF.

Tarefa 7: Realizamos o obradoiro de ciencias. Usamos unha clave dicotómica en forma
de diagrama.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA qué é unha clave dicotómica e os pasos que hai que seguir para realizala,
seguindo criterios sinxelos.

-   Realizamos,  co  LA,  unha  clave  dicotómica  coas  características  das  follas  de  árbores
coñecidas polo alumnado.

-   Traballamos  a  actividade  de  «Emprender  -  Aprender»  referida  ao  xardín  botánico  máis
próximo á nosa localidade.

Tarefa  8:  Realizamos  as  actividades  correspondentes  ao  apartado  «Practica  o
aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA e resolvémolas.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias clave.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de plantas, sempre que sexa posible, no laboratorio ou
visitando medios naturais.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.



8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-   Avaliación da unidade 3 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos da
unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-   Seguimento  da avaliación continua do alumnado con diferentes probas orais  e  escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

http://anayaeducacion.es/


 

Unidade 4 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os animais. Características xerais

Descrición da unidade
Nesta  unidade  imos estudar  o reino animal:  as súas características xerais;  as funcións de
nutrición,  nas  que  veremos  como  se  produce  a  obtención  de  nutrientes;  a  respiración;  a
circulación; a excreción; as funcións de relación co estudo dos receptores; como se leva a cabo
a coordinación; como funcionan os órganos efectores e, por último, estudaremos a reprodución
dos animais. 

Ao remate da unidade, os alumnos e as alumnas realizarán no laboratorio a disección dunha
troita para poder observar cada un dos seus órganos.

A dificultade nesta unidade radica en recordar os tipos de aparatos dixestivos, respiratorios,
circulatorios e excretores que posúen os distintos grupos de animais, así como os distintos
órganos receptores, de coordinación e efectores, e o mecanismo da reprodución. 

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

-  Que caracteriza os animais.
-  A nutrición nos animais: a obtención de nutrientes.
-  A nutrición nos animais: a respiración.
-  A nutrición nos animais: a circulación e a excreción.
-  A relación nos animais: os receptores.
-  A relación nos animais: a coordinación.
-  A relación nos animais: os efectores.
-  A reprodución nos animais.

Temporalización:

A  temporalización  asignada  a  esta  unidade  será  de  catro  semanas,  durante  as  cales  se
desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a esta.



2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer cales son as características do corpo dos animais.

 -  Describir as funcións de nutrición, explicando a existencia ou non de aparato dixestivo e os
tipos de aparatos dixestivos que presentan os animais; como se produce a respiración, os
tipos de aparatos respiratorios e a circulación e excreción dos produtos de refugallo a través
dos aparatos correspondentes.

 -  Describir as funcións de relación, explicando os distintos órganos sensoriais, os sistemas
nervioso  e  endócrino  e  os  órganos  efectores  encargados  de  elaborar  a  resposta:
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.

 -   Utilizar  as TIC para investigar e ampliar  os coñecementos sobre as características dos
animais, as súas funcións e a súa importancia biolóxica.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes que compoñen o corpo dos distintos grupos
de animais e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

  

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

Competencias  clave  (CC):  comunicación  lingüística  (CCL),  competencia  matemática  e
competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía  (CMCT),  competencia  dixital  (CD),  aprender  a
aprender  (CAA),  competencias  sociais  e  cívicas  (CSC),  sentido  de  iniciativa  e  espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Que caracteriza os
animais?

-   A  nutrición  nos
animais: a obtención
de nutrientes.

-   A  nutrición  nos
animais:  a
respiración.

-   A  nutrición  nos
animais:  a
circulación  e  a
excreción.

-   A  relación  nos
animais:  os
receptores.

-   A  relación  nos
animais:  a
coordinación.

  1.   Coñecer  as
características
xerais dos animais.

  1.1.   Coñece  a
existencia  dunha
gran  variedade  de
animais,  cales  son
as  súas  funcións
vitais  e  establece
as diferenzas entre
invertebrados  e
vertebrados.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.   Diferenciar  entre
alimentación  e
dixestión.  Distinguir
entre animais sen e
con  aparato
dixestivo e os tipos
de  aparatos
dixestivos  que
presentan.

  2.1.   Define
alimentación  e
dixestión.  Coñece
animais  sen
aparato dixestivo e
animais  con
aparato dixestivo.

CCL,

CMCT,

CD

  2.2.  Describe os tipos
de  aparatos
dixestivos  dos
animais en xeral.

CCL,

CMCT,

CD



-   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,
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.

  3.   Recoñecer  as
diferenzas entre os
animais que para a
función  da
respiración toman o
osíxeno da auga e
os que o toman do
aire.

  3.1.   Establece  as
diferenzas entre os
animais  que
intercambian gases
a  través  da
superficie  do  seu
corpo  e  os  que  o
fan  a  través  de
branquias  ou
pulmóns.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  4.   Coñecer  que  a
circulación  e  a
excreción  son
procesos  da
nutrición  dos
animais,  así  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  sinala  algún
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  músculos  na
execución  da
resposta  a
estímulos.

CCL,

CMCT,

CD

  8.  Diferenciar os tipos
de  reprodución  en
animais,  así  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,
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,

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  no
laboratorio,
respecta e coida os
instrumentos  e  o
material
empregado.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC

11.2.   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.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE



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

12.1.   Utiliza  materiais  e
recursos  artísticos
para  a  realización
de  láminas  dos
aparatos
dixestivos,
respiratorio,  etc.,
de  determinados
animais.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Coñece a  existencia  dunha  gran
variedade de animais, cales son as
súas funcións vitais e establece as
diferenzas  entre  invertebrados  e
vertebrados.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Que
caracteriza  os  animais»  para  facer  un
esquema  cos  principais  grupos  de
animais.

  2.1.   Define  alimentación  e  dixestión.
Coñece  animais  sen  aparato
dixestivo  e  animais  con  aparato
dixestivo.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición  nos  animais:  a  obtención  de
nutrientes»  para  diferenciar
alimentación e dixestión.

  2.2.   Describe  os  tipos  de  aparatos
dixestivos dos animais en xeral.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición  nos  animais:  a  obtención  de
nutrientes»  para  diferenciar  o  aparato
dixestivo dunha vaca e dun anélido.

  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
ou pulmóns.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición  nos  animais:  a  respiración»
para facer unha táboa con exemplos de
animais  que  respiran  a  través  de
branquias, traqueas ou pulmóns.

  4.1.   Distingue  entre  un  aparato
circulatorio  aberto  e  cerrado,  e
coñece os  órganos excretores  dos
animais máis comúns.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
nutrición nos animais: a circulación e a
excreción»  para  explicar  a  función  do
aparato circulatorio.

  5.1.   Define  órganos  sensoriais  e
diferencia  fotorreceptores,
mecanorreceptores  e
quimiorreceptores,  sinalando  algún
exemplo.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
relación  nos  animais:  os  receptores»
para  definir  órgano  sensorial  e  célula
receptora.

  6.1.  Establece a diferenza entre sistema
nervioso  e  endócrino,  e  coñece  a
función das neuronas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
relación  nos  animais:  a  coordinación»
para explicar que son as hormonas e os



seus efectos.

  7.1.  Coñece o papel dos músculos na
execución da resposta a estímulos.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe,  do  apartado  «A  relación  nos
animais:  os  efectores» para  explicar  o
mecanismo  que  move  as  ás  dos
insectos.

  8.1.   Coñece  a  diferenza  entre
reprodución asexual e sexual.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  dicir  os  tipos  de
reprodución  asexual  e  diferenciar  os
tipos  de  reprodución  sexual  nos
animais. 

  8.2.  Describe o proceso da fecundación
e  diferencia  as  etapas  do
desenvolvemento do cigoto.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución  nos  animais»  para  facer
unha  táboa  coas  diferenzas  entre
fecundación interna e externa.

  9.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co  esquema da unidade  e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  completar  o
esquema da unidade.

10.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta  os  erros ao
autoavaliarse, desenvolve o sentido
crítico,  persevera  nas  tarefas  de
recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Que
caracteriza os animais» para facer unha
lista  de  vinte  animais  invertebrados  e
clasificalos en tres grupos. 

11.1.   Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para observar
os  órganos  e  os  aparatos  dun  animal
disecando unha troita.

-   Proxecto  de  investigación  trimestral
(presentación da memoria e exposición
oral).

11.2.   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.

-   Proxecto  de  investigación  trimestral
(presentación da memoria e exposición
oral).

12.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  realización  de
láminas  dos  aparatos  dixestivos,
respiratorio,  etc.,  de  determinados
animais.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
reprodución nos animais» para debuxar
un  ovo  con  casca  e  sinalar  as  súas
partes.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 



Comunicación
lingüística.

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

Define  conceptos
relacionados  cos
coñecementos adquiridos.

Fai  resumos  sobre  as
diferentes  funcións  vitais
dos animais

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Le  a  lectura  de
presentación da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

Resolver  problemas
seleccionando  os  datos  e  as
estratexias apropiadas.

Relaciona  o
desenvolvemento  do
sistema  nervioso  en
distintos animais co grao de
evolución  destes  e  dálle
resposta a unha actividade
sobre iso.

Competencia dixital. Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Elabora  unha  presentación
sobre  as  características
dun  grupo  de  animais,  na
que  estean  presentes
textos e imaxes.

Aprender a aprender. Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Realiza  un  esquema  da
unidade  escribindo
exemplos das funcións que
realizan os animais.

Competencias sociais e
cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Recoñece a importancia do
coñecemento  das  funcións
dos  animais  para  o  seu
coidado  e  fai  un  informe
detallado  antes  de  ter
mascota.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

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

Comproba  a  similitude
entre o mecanismo de voo
das  aves  ou  a  forma  dos
peixes  coa  construción  de
aparatos  polo  home,  e
elabora un texto explicativo
sobre iso.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Confecciona  láminas  dos
aparatos  dixestivo,
respiratorio,  circulatorio  e
excretor  de  determinados
animais.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Unha carreira pola supervivencia» e identificamos que representa a imaxe
que se encontra na presentación da unidade.



-  Expoñemos, de forma esquemática, «Que vas aprender», que dará unha idea dos contidos
da unidade. 

-   Realizamos a lectura das características xerais dos animais que aparecen en «Antes de
empezar», que servirá para coñecer as ideas previas que o alumnado ten sobre os distintos
grupos de animais.

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» traballando de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos que caracteriza os animais e os principais grupos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características xerais dos animais: como é o seu corpo, cales son as súas
funcións vitais e estudamos os principais grupos con axuda do diagrama que aparece no LA.

-  Realizamos as actividades asociadas ás características dos animais do LA e dos RF.

Tarefa 3: Coñecemos a nutrición nos animais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, como se leva a cabo o proceso de obtención de nutrientes
estudando  a  alimentación,  a  dixestión  nos  animais  sen  aparato  dixestivo  e  con  aparato
dixestivo e os tipos de aparatos dixestivos.

-   Traballamos  as  actividades  asociadas  á  obtención  de  nutrientes  e  a  actividade  de
emprendemento sobre a dixestión dos anélidos.

-  Traballamos coas imaxes do LA sobre os aparatos dixestivos de distintos animais e coas dos
RF e dos RD.

Tarefa 4: Coñecemos a respiración nos animais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, como se produce o intercambio gasoso entre o interior do corpo
dos animais e o exterior.

-  Traballamos coas imaxes dos animais que toman o osíxeno da auga e as dos que o toman
do aire.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa respiración dos animais no LA, as dos RF e as
dos RD.

-  Traballamos realizando de forma cooperativa a actividade que suxire o LA, construímos unha
táboa con exemplos de animais que presenten diferentes tipos de respiración.

Tarefa 5: Coñecemos a circulación e a excreción en animais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos,  utilizando o LA, como se produce o transporte de substancias nos animais
segundo teñan un aparato circulatorio aberto ou cerrado.

-  Describimos os órganos excretores dos animais.

-  Traballamos coas imaxes dalgúns órganos excretores presentes en animais que se ilustran
no LA.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre a biografía de Malpighi, biólogo e médico que
realizou importantes descubrimentos científicos.

-  Realizamos as actividades no LA relacionadas coa circulación e a excreción nos animais, e
as dos RF.

Tarefa 6: Coñecemos a relación nos animais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, cales son os receptores e os seus tipos, como se produce a
coordinación e que órganos efectores actúan na resposta aos estímulos.



-  Realizamos clasificacións dos órganos sensoriais quimiorreceptores e mecanorreceptores,
como propón o LA.

-  Traballamos coas imaxes do voo das aves, investigando e comparando co voo dos insectos.

-   Visualizamos  a  presentación  dos  distintos  tipos  de  órganos  sensoriais,  sobre  a  que  o
alumnado deberán escribir un texto.

-  Realizamos as actividades referidas á relación nos animais no LA, nos RF e nos RD.

Tarefa 7: Coñecemos a reprodución nos animais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, como se leva a cabo a reprodución asexual nos animais.

-  Describimos como se leva a cabo a reprodución sexual nos animais e os mecanismos de
fecundación e desenvolvemento embrionario e postembrionario.

-  Traballamos coa ilustración sobre o proceso da fecundación, segundo propón o LA.

- Realizamos  as actividades relacionadas coa reprodución dos animais no LA, nos RF e nos
RD.

Tarefa 8: Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Lemos no LA os  pasos que hai  que seguir  para realizar  a disección  dunha  troita  e  os
materiais que necesitamos.

-  Realizamos a actividade relacionada coa disección que aparece no LA.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Buscas mascota?» na que aparecen consellos
importantes en canto á responsabilidade que se adquire ao adoptar unha mascota.

Tarefa 9: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

 -  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA e resolvémolas.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias clave.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións de animais, sempre que sexa posible, no laboratorio ou vendo
vídeos ou películas.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.



8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 4 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 5 

  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos

http://anayaeducacion.es/


  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os invertebrados

Descrición da unidade
Nesta unidade imos estudar os diferentes grupos de invertebrados.  Antes de empezar con
cada grupo veremos as súas características xerais, para posteriormente estudar os aspectos
específicos  de  poríferos  e  cnidarios,  vermes,  moluscos,  artrópodos  e  equinodermos.
Prestarémoslles  especial  atención  aos  artrópodos  que  estudaremos  grupo  a  grupo,  e
remataremos observando a relación entre os invertebrados e as persoas. 

Ao  remate  da  unidade,  o  alumnado  realizará  unha  clave  dicotómica  para  poder  clasificar
distintos invertebrados moi coñecidos.

A dificultade nesta unidade radica en recordar as distintas partes do corpo de cada grupo de
invertebrados, así como os principais tipos dentro de cada un dos devanditos grupos. 

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

-  Os poríferos e os cnidarios.
-  Os vermes.
-  Os moluscos.
-  Os artrópodos.
-  Os artrópodos grupo a grupo.
-  Os equinodermos.
-  Os invertebrados e as persoas.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as cales
se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a esta.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer cales son as características do corpo dos invertebrados.

 -  Describir os poríferos e os cnidarios, explicando como é o seu corpo e outras características.

 -  Describir os vermes, explicando cales son os grupos máis destacados e as características
de exemplos concretos e coñecidos como a tenia, a planaria e a miñoca.

 -  Describir os moluscos, explicando como é o seu corpo e os principais tipos de moluscos:
gasterópodos, bivalvos e cefalópodos.



 -  Describir con detalle as características do corpo dos artrópodos e os seus principais tipos:
arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos.

 -  Describir como son os equinodermos, explicando detalladamente o seu sistema ambulacral.

 -  Sinalar a relación entre os invertebrados e as persoas, diferenciando os que son prexudiciais
dos que son beneficiosos.

 -   Utilizar  as TIC para investigar e ampliar  os coñecementos sobre as características dos
invertebrados, as súas funcións e a súa importancia biolóxica.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre as partes que compoñen o corpo dos distintos grupos
de invertebrados e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Os  poríferos  e  os
cnidarios.

-  Os vermes.
-  Os moluscos.
-  Os artrópodos.
-  Os artrópodos grupo

a grupo.
-  Os equinodermos.
-   Os invertebrados e

as persoas.
-   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  animais
invertebrados.

-   Uso  de  estratexias
para  tratar  a
información,
convertela  en
coñecemento  propio
e aplicala a distintos
contextos,  e

  1.   Diferenciar  e
coñecer  as
características  de
poríferos  e
cnidarios.

  1.1.   Coñece  as
características
principais  de
poríferos  e
cnidarios, e realiza
esquemas  destes
organismos
sinalando  as
principais
características. 

CCL,

CD,

CMCT,

CAA,

CCEC

  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



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 técnicos
e  recursos
expresivos.

  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 ou
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  pola
súa repercusión na
vida  do  ser
humano.

CCL,

CMCT,

CD,

CSC

  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.   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

  8.  Coñecer e usar de
forma  responsable
as TIC, observar e
interpretar  imaxes,
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,

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  no
laboratorio,
respecta  e  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,

CMCT,

CD,

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.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEE

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

11.1.   Utiliza materiais  e
recursos  artísticos
para a elaboración
de  debuxos  dos
diferentes  grupos
de invertebrados.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.



No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Coñece as características principais
de  poríferos  e  cnidarios,  e  realiza
esquemas  destes  organismos
sinalando  as  principais
características.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
poríferos e os cnidarios» para debuxar
as  formas  corporais  dos  cnidarios  e
nomear as súas partes.

  2.1.   Diferencia  os  platihelmintos,  os
nematodos  e  os  anélidos,  e
comprende  a  súa  importancia  con
relación ao home.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
vermes», para explicar como son todos
os tipos de vermes. 

  3.1.  Clasifica os moluscos máis sinxelos
e coñece as súas características.  

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
moluscos»  para  debuxar  unha  xiba  e
rotular as súas partes.

  4.1.  Establece as diferenzas existentes
entre  arácnidos,  crustáceos  e
miriápodos.  Comprende  a
importancia  dos  insectos  pola  súa
abundancia e pola súa repercusión
na vida do home.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
artrópodos,  grupo  a  grupo,»  para
traballar  con  imaxes,  para  facer  unha
táboa coas diferenzas entre os distintos
grupos de artrópodos.

  5.1.  Diferencia as distintas formas nas
que  se  poden  presentar  os
equinodermos e sabe interpretar  o
esquema  de  funcionamento  do
sistema ambulacral.  

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
equinodermos»  para  explicar  como  se
despraza unha estrelamar.

  6.1.  Comprende a súa importancia con
relación ao home.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  dicir  exemplos  de
beneficios e prexuízos para o home dos
animais.

  6.2.   Comprende  a  importancia  dos
insectos  pola  súa  abundancia  e
pola  súa  repercusión  na  vida  do
home.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
invertebrados  e  as  persoas»  para
clasificar  exemplos  de  animais
invertebrados que pican.

  7.1.   Comprende  os  textos  e  as
diferentes  informacións  obtidas  ao
longo  da  unidade,  adquire
vocabulario  sobre  os  animais
invertebrados,  expresa
coñecementos e opinións de forma
oral  e  escrita,  e  mostra  interese
pola lectura de textos.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
poríferos  e  os  cnidarios»  para  escribir
un  texto  que  describa  como  se
alimentan as esponxas.

  8.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
artrópodos»  para  buscar  información
sobre María Sibylla Merian e escribir un
texto  sobre  un  descubrimento  sobre  a
metamorfose.

  9.1.   Mostra  unha  actitude -   Actividade  do  LA  do  apartado



emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, desenvolve o sentido
crítico,  persevera  nas  tarefas  de
recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

«Aprender-Emprender» para preparar e
facer un discurso.

10.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para usar unha
clave dicotómica para clasificar animais
invertebrados do solo.

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.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para usar unha
clave dicotómica para clasificar animais
invertebrados do solo.

11.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  elaboración  de
debuxos  dos  diferentes  grupos  de
invertebrados.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
artrópodos,  grupo  a  grupo»  para
debuxar un cangrexo de río e sinalar nel
as  características  máis  importantes
observables.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

Utilizar  o  vocabulario
adecuado,  as  estruturas
lingüísticas  e  as  normas
ortográficas e gramaticais para
elaborar  textos  escritos  e
orais.
Compoñer  creativamente
distintos  tipos  de  textos  con
sentido literario.

Define  conceptos
relacionados  cos
coñecementos adquiridos.
Utiliza  a  terminoloxía
científica  de  forma
correcta.
Redacta  un  informe breve
sobre  a  rexeneración  dos
brazos das estrelamares.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Le  a  lectura  de
presentación da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

Aplicar  estratexias  de
resolución  de  problemas  a
situacións da vida cotiá.

Distingue  os  diferentes
tipos de simetría presentes
en  invertebrados  e  realiza
a actividade proposta.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para
a busca de información.
Utilizar  as distintas canles  de
comunicación audiovisual para
transmitir  informacións
diversas.

Busca,  utilizando  medios
informáticos,  fotografías  e
información  sobre  os
distintos  grupos  de
invertebrados.



Aprender a aprender. Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.

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

Diferencia  coa  lupa  as
distintas  partes  do  corpo
dun insecto.

Competencias sociais e
cívicas.

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

Recoñece  a  importancia
dos  invertebrados  como
produtores  de
enfermidades,  os
beneficios que lle producen
á  agricultura  e  a  súa
importancia  no  consumo
humano, e elabora un texto
explicativo sobre iso.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Razoa sobre os resultados
da  introdución  de
invertebrados  procedentes
doutros  países  no  noso
medio  e  redacta  un  texto
argumentando  a  súa
opinión.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Confecciona  láminas  con
invertebrados  para  axudar
á retención das imaxes.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «A gran diversidade animal» e asociamos as imaxes de presentación da
unidade.

-  Expoñemos, de forma esquemática, «Que vas estudar», que dará unha idea dos contidos da
unidade. 

-  Realizamos a lectura sobre as características dos invertebrados e os grupos máis coñecidos
que se nos mostra en «Antes de empezar» e que servirá para coñecer as ideas previas que
os alumnos e as alumnas teñen sobre os distintos grupos de invertebrados.

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» traballando de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos que caracteriza os poríferos e os cnidarios.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Distinguimos  entre  poríferos  e  cnidarios,  explicamos  como é  o  corpo  de  cada  grupo  e
describimos outras características.

-  Traballamos coas imaxes do libro realizando debuxos esquemáticos sinxelos dos poríferos e
dos cnidarios.

-  Realizamos as actividades asociadas ás características dos poríferos e dos cnidarios do LA,
dos RF e dos RD.



Tarefa 3: Coñecemos que caracteriza os vermes.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características xerais dos vermes.

-   Diferenciamos  os  grupos  de  vermes  máis  coñecidos  a  través  do  estudo  das  súas
características e os exemplos máis coñecidos.

-  Comentamos as curiosidades sobre os vermes que aparecen na unidade e animamos ao
alumnado a que expoña outras coñecidas por eles.

-   Realizamos no LA e nos RF as actividades asociadas ás características dos vermes,  e
traballamos de forma cooperativa buscando información sobre as lombrigas intestinais e as
molestias que ocasionan.

Tarefa 4: Coñecemos que caracteriza os moluscos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características xerais dos moluscos co LA.

-   Diferenciamos os moluscos gasterópodos dos bivalvos  e dos cefalópodos estudando as
características de cada grupo.

-  Realizamos as actividades relacionadas cos moluscos no LA, nos RF e nos RD.

-  Traballamos de forma individual propoñendo que o alumnado realice o debuxo dunha xiba ou
de calquera outro cefalópodo, seguindo as indicacións do libro.

Tarefa 5: Coñecemos as características dos artrópodos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA, cales son as formas do corpo dos artrópodos e os tipos de ollos.

-  Detallamos os tipos de respiración e de reprodución presentes nos artrópodos e explicamos
como se leva a cabo a metamorfose.

-   Facemos  a  clasificación  xeral  dos  distintos  grupos  de  artrópodos,  describindo  as
características de arácnidos, crustáceos, miriápodos e insectos.

-  Traballamos coas imaxes do libro que representan as formas corporais dos artrópodos e
exemplos moi coñecidos, para recoller as súas características nunha táboa.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre a biografía de María Sybilla Merian, para valorar
a súa contribución ao estudo da metamorfose.

-  Realizamos as actividades relacionadas cos artrópodos, dos RF e dos RD.

Tarefa 6: Coñecemos as características dos equinodermos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as características xerais dos equinodermos e explicamos como
funciona o sistema ambulacral.

-   Traballamos,  con  axuda  dos  contidos  interactivos,  para  explicar  algúns  exemplos  de
reprodución asexual e a reprodución dunha estrelamar por fragmentación.

-  Realizamos as actividades relacionadas coas características dos equinodermos no LA, nos
RF e nos RD.

Tarefa 7: Coñecemos a relación entre os invertebrados e as persoas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, como inflúen os invertebrados nas persoas, diferenciando os
que son prexudiciais e os que son beneficiosos.

-  Traballamos, segundo propón o LA, coas ilustracións sobre invertebrados «que pican» para
descubrir cales son os síntomas que producen no ser humano e cal é a súa importancia.



-  Realizamos as actividades referidas á relación entre os invertebrados e as persoas no LA,
nos RF e nos RD.

Tarefa 8: Realizamos o obradoiro de ciencias. Usamos unha clave dicotómica numérica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA qué é unha clave numérica e como a podemos utilizar para clasificar animais
invertebrados.

-  Realizamos a actividade utilizando a clave dicotómica que aparece no LA.

-  Traballamos a actividade de «Emprender - Aprender» asumindo o rol dun personaxe político
e  a  súa  importancia  na  defensa  do  medio,  e  valorando  a  importancia  de  coñecer  as
características biolóxicas das especies que poden ocasionar pragas.

Tarefa 9: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-   Realizamos o  conxunto  de actividades  baixo  o título  «Aplica  e Avanza» de «Practica  o
aprendido» do LA.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias clave.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición  do profesorado utilizando  diversos soportes.  Antes  de comezar  a exposición
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións de animais, sempre que sexa posible, no laboratorio ou vendo
vídeos ou películas.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 5 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.



-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicos «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Probas  de avaliación dos contidos da unidade,  que poden obterse co xerador  de probas
escritas para a avaliación dos contidos da unidade.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os vertebrados

Descrición da unidade
Os  vertebrados  son,  posiblemente,  os  animais  mellor  coñecidos  polos  alumnos  e  polas
alumnas. Nesta unidade vaise afondar no seu estudo e vanse describir os principais trazos
anatómicos  dos  diferentes  grupos  de  vertebrados,  así  como  a  súa  alimentación  e  a  súa
reprodución. Igualmente, estudarase a taxonomía dos distintos grupos de vertebrados. 

Tamén se fará referencia ao ser humano como un mamífero máis, sinalando as características
que o diferencian dos demais mamíferos e as relacións que ten con outros vertebrados.

Para rematar a unidade, no obradoiro de ciencias, o alumnado estudará os rastros que deixan
os vertebrados (pegadas, pelos, plumas, egagrópilas, etc.) e intentarán interpretalos. 

Probablemente unha das maiores dificultades coa que se vai encontrar o alumnado será a
abundante terminoloxía nova que terá que memorizar.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Os peixes.
-  Os anfibios.
-  Os réptiles.
-  As aves.
-  Os mamíferos.
-  O ser humano: un mamífero especial.
-  Os vertebrados e as persoas.
-  Os rastros dos vertebrados.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer a diversidade dos vertebrados e identificar os representantes de cada grupo.

 -   Describir  as  características  máis  representativas  dos  diferentes  grupos  de  vertebrados
(peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos).

 -  Identificar as principais características que diferencian o ser humano dos demais mamíferos.

 -  Recoñecer a importancia que teñen os vertebrados para as persoas e coñecer os seus
efectos beneficiosos e prexudiciais.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre os vertebrados.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os vertebrados para expresar coñecementos de forma
oral e escrita sobre estes.

 
 

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



Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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,  a
alimentación  e  a
reprodución.

-   Principais  tipos  de
réptiles.

-   As  aves:
características
xerais,  alimentación
e reprodución.

-   Principais  tipos  de
aves.

-   Os  mamíferos:
características
xerais,  alimentación
e reprodución.

-  Principais grupos de
mamíferos.

-   O  ser  humano:  un
mamífero especial.

-  Os vertebrados e as
persoas.

-   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 seres vivos.

-   Uso  de  estratexias
para  tratar  a

  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 dous
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

  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 se alimentan
e  como  se
reproducen. 

CCL,

CMCT,

CD

  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



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.

  9.   Identificar  as
características
máis  importantes
dos mamíferos.

  9.1.   Coñece  as
principais
características  dos
mamíferos.

CCL,

CMCT,

CD

10.   Diferenciar  os
distintos grupos de
mamíferos.

10.1.   Distingue  os
diferentes  grupos
de  mamíferos  e
sabe  poñer
exemplos  de  cada
un deles.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

11.   Describir  as
características  que
diferencian o home
doutros mamíferos.

11.1.   Distingue  as
características
propias  do  home
que  o  diferencian
doutros mamíferos.

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.   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

14.  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.

14.1.   Obtén  e  organiza
información,
traballa  co
esquema  da
unidade e utiliza os
recursos  dixitais
con  interese  e
responsabilidade.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA



15.  Mostrar iniciativa e
perseveranza  á
hora de afrontar os
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,
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,

CSIEE

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

17.1.   Utiliza materiais  e
recursos  artísticos
para  realizar
debuxos  dalgúns
animais
vertebrados.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)



  1.1.   Describe  as  principais
características dos peixes.

-  Actividade dos RF incluída no apartado
«Inclusión  e  atención  á  diversidade»
para  describir  as  características  dos
peixes.

  2.1.   Diferencia  un  peixe  óseo  dun
cartilaxinoso  porque  coñece  as
características  diferentes  que
posúen.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  explicar  as
características dos peixes óseos e dos
peixes cartilaxinosos.

  3.1.   Identifica  as  características  máis
destacadas dos anfibios.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
anfibios»  para  completar  unha  táboa
coas  características  máis  importantes
dos urodelos e dos anuros.

  3.2.   Describe  o  ciclo  biolóxico  dun
anfibio.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
anfibios», que traballa coa imaxe, para
descubrir os cambios do corpo en cada
paso da metamorfose da ra.

  4.1.   Recoñece  as características  que
diferencian  os  distintos  grupos  de
anfibios.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para nomear os principais
grupos  de  anfibios  e  as  súas
características diferenciadoras.

  5.1.   Describe os principais  caracteres
dos  réptiles,  coñece  como  se
alimentan e como se reproducen.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para explicar como son os
réptiles e como respiran.

  6.1.  Identifica os diferentes grupos de
réptiles  e  coñece  as  súas
características.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
réptiles»  para ordenar  nunha táboa as
características  dos  principais  tipos  de
réptiles.

  7.1.   Recoñece  as  principais
características das aves.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
aves» para razoar e argumentar por que
as aves poden vivir en zonas frías.

  7.2.  Describe as características que lle
permiten o voo ás aves.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
aves» para dicir  as características das
aves que lles permiten voar.

  8.1.  Diferencia os principais grupos de
aves.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para nomear e diferenciar
os principais tipos de aves.

  9.1.  Coñece as principais características
dos mamíferos.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  explicar  as
características  destacables  dos
mamíferos.

10.1.   Distingue os diferentes grupos de
mamíferos e sabe poñer exemplos
de cada un deles.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
mamíferos»  para  describir  as
características  máis  importantes  dos
placentarios.

11.1.  Distingue as características propias
do  ser  humano  que  o  diferencian
doutros mamíferos.

-   Actividade do LA do apartado «O ser
humano:  un  mamífero  especial»,  que
traballa  coa  imaxe,  para  explicar  as
características  diferenciadoras  do  ser
humano.

12.1.   Sabe a importancia que teñen os
vertebrados para as persoas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
vertebrados  e  as  persoas»  para
elaborar  unha  lista  cos  beneficios
obtidos a partir dos vertebrados.

13.1.   Comprende  os  textos  e  as -   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os



diferentes  informacións  obtidas  ao
longo  da  unidade,  adquire
vocabulario  sobre  os  animais
vertebrados,  expresa
coñecementos e opinións de forma
oral  e  escrita,  e  mostra  interese
pola lectura de textos.

peixes» para definir ectotérmico. 

14.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co esquema da unidade e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

15.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprende  -
Aprende»  sobre  a  clasificación  dunha
colección de pegadas.

16.1.   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.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro  de  ciencias»  para  estudar
os rastros dos animais vertebrados.

17.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  realizar  debuxos
dalgúns animais vertebrados.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
peixes» para debuxar distintos tipos de
aletas caudais.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Le os contidos das epígrafes
e as lecturas recomendadas
polo profesorado.

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

Utiliza  unha  linguaxe
adecuada  para  definir
conceptos,  argumentar
explicacións,  etc.
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  ectotérmico,  anfibio,
marsupio,  saco  aéreo,  liña
lateral, etc.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Redacta  con  corrección  e
cun  vocabulario  adecuado
as  respostas  das  cuestións
propostas.



Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Coñece  e  identifica  as
características  dos
diferentes  grupos  de
vertebrados así como a súa
clasificación.
Aplica  os  coñecementos
adquiridos  sobre  os
diferentes  grupos  de
vertebrados  para  interpretar
imaxes.
Utiliza  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes tipos de preguntas
sobre eles.
Coñece  as  características
propias do ser humano que
o  diferencian  doutros
vertebrados  e  a  influencia
doutros  vertebrados  nas
actividades  humanas,  e
escribe textos explicándoo.

Competencia dixital. Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Utiliza  con  regularidade  os
recursos  incluídos  en
www.anayaeducacion.es.
Organiza e expón de forma
gráfica (mediante esquemas,
debuxos  rotulados,  etc.)  a
información  sobre  as
características  dos
diferentes  grupos  de
vertebrados.

Manexar  ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  diferentes  fontes:
Internet,  enciclopedias,  etc.
para obter información sobre
diferentes  grupos  de
vertebrados.

Aprender a aprender. Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Organiza  a  información  en
táboas  para  comparar  a
estrutura  dos  distintos  tipos
celulares.
Analiza  imaxes  como  «A
aleta caudal dos peixes», «A
metamorfose  da  ra»,  etc.
como  estratexia  para
mellorar  o  seu  propio
proceso de aprendizaxe.

Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Realiza as actividades finais
da unidade para autoavaliar
os coñecementos adquiridos
sobre  os  diferentes  grupos
de vertebrados.

Competencias  sociais
e cívicas.

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

Coñece  os  medios  que
permiten  intercambiar
información  (blogs,  páxinas
web)  e  participa  neles  con
madurez  e  con  criterio
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propio.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma  adecuada  as  tarefas
recomendadas.
Mostra iniciativa para buscar
información  e  propón
hipóteses  sobre  diversas
cuestións  relacionadas  cos
vertebrados.

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

Participa  en  debates
escoitando  as  opinións
doutros,  respectándoas  e
comparándoas  coas  súas
para argumentar a favor ou
en contra.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  realizar
debuxos  esquemáticos  de
diversas  estruturas  dos
vertebrados  como:  aletas
caudais,  plumas,  ovo  de
ave, etc.

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

Respecta toda a diversidade
biolóxica  do  ámbito,  goza
dela e escribe un texto que o
evidencia.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «O noso grupo taxonómico» e identificamos o grupo de vertebrados ao que
pertence o que se representa na imaxe inicial.

-   Expoñemos,  de  forma breve,  «Que vas  estudar»  que  dará  unha  idea  dos  contidos  da
unidade. 

-  Lemos o texto proposto en «Antes de empezar», que lle servirá aos alumnos e ás alumnas
para refrescar as ideas que teñen de primaria sobre o que imos traballar.

-  Realizamos de forma cooperativa as actividades propostas en «Pensamos en grupo», que
nos servirán para detectar as ideas previas do alumnado.

Tarefa 2: Coñecemos os peixes.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-   Describimos,  utilizando  o  LA,  as  características  principais  dos  peixes,  como  é  a  súa
alimentación e a súa reprodución, e traballamos coa imaxe «Así funcionan as branquias dos
peixes» do libro do alumnado

-  Sinalamos os dous grandes grupos de peixes e as características que teñen cada un deles e
traballamos  coas  imaxes  «Así  é  un  peixe  óseo»  e  «  Así  é  un  peixe  cartilaxinoso»,  e
realizamos as actividades asociadas propostas no LA.

-  Realizamos as actividades asociadas aos peixes do LA, dos RF e dos RD.

Tarefa 3: Coñecemos os anfibios.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as características xerais dos anfibios, a súa alimentación e a
súa  reprodución;  traballamos  coa  imaxe  «A  metamorfose  da  ra»  do  LA  e  realizamos  a
actividade asociada a ela.

-  Indicamos os grupos de anfibios e as súas características co LA, e traballamos coas imaxes
«Así é un anuro» e «Así é un urodelo» do LA.

-  Realizamos as actividades asociadas aos anfibios do LA, dos RF e dos RD.

-  Investigamos sobre as píntegas e facemos unha presentación como se propón no LA.

Tarefa 4: Coñecemos os réptiles.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as características xerais dos réptiles, a súa alimentación e a
súa reprodución.

-  Diferenciamos, utilizando o LA, os distintos grupos de réptiles e as súas características, e
traballamos coas imaxes dos grupos de réptiles.

-  Realizamos as actividades asociadas aos réptiles do LA, dos RF e dos RD.

Tarefa 5: Coñecemos as aves.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as características xerais das aves, a súa alimentación e a súa
reprodución; e indicamos os dous grandes grupos de aves sinalando as características máis
notables de cada un deles.

-   Traballamos coa imaxe  «O bico  das aves e  a  alimentación»  e  realizamos  a  actividade
proposta de forma cooperativa.

-  Realizamos as actividades asociadas ás aves do LA, dos RF e dos RD.

-  Investigamos de forma cooperativa sobre as características dunha ave de cada grupo.

Tarefa 6: Coñecemos os mamíferos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as características principais dos mamíferos, a súa alimentación
e a súa reprodución.

-   Diferenciamos,  utilizando  o  LA,  os  tres  grupos  de  mamíferos  e  sinalamos  as  súas
características.

-  Traballamos con imaxes dos mamíferos do LA.

-  Realizamos as actividades asociadas aos mamíferos do LA, dos RF e dos RD.

Tarefa 7: Estudamos o ser humano como un mamífero especial.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, utilizando o LA, as principais características que diferencian o ser humano dos
demais mamíferos, e realizamos as actividades propostas.



-   Traballamos coa imaxe  do LA «Os seres humanos somos mamíferos» para  resaltar  as
características que diferencian o ser humanos dos demais mamíferos.

Tarefa 8: Estudamos a relación entre os vertebrados e as persoas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Indicamos  os  efectos  beneficiosos  e  prexudiciais  dos  vertebrados  para  as  persoas  e
realizamos as actividades propostas no LA, nos RF e nos RD.

Tarefa 9: Realizamos o obradoiro de ciencias e a tarefa «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto e seguimos os pasos indicados en «Como recoller pegadas de
vertebrados» para posteriormente, coa axuda dunha guía, poder identificalos.

-   Lemos  con  atención  o  texto  e  seguimos  os  pasos  que  nos  indican  para  estudar  as
egagrópilas de curuxas e bufos.

-  Realizamos as actividades asociadas a estes experimentos do LA.

-  Traballamos a actividade de emprendemento na que se propoñen as pautas para que o
alumnado leve a cabo a clasificación dunhas pegadas de animais.

Tarefa 10: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as túas ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-  Realizamos o conxunto de actividades baixo o título «Aplica» e «Avanza» de «Practica o
aprendido» do LA e do RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de animais, plantas, fungos, minerais, ecosistemas, etc.,
sempre que sexa posible, no laboratorio ou visitando medios naturais.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e dalgúns proxectos.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1ESO».

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:



-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 6 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas para a
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación. 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 7 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave
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  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os ecosistemas e a biodiversidade

Descrición da unidade
Nesta unidade imos estudar, en primeiro lugar, o concepto de biodiversidade, así como a súa
importancia, tanto polos recursos que lle proporciona ao ser humano como por proporcionar o
equilibrio  do  planeta.  Tamén  se  verán  as  causas  da  perda  da  biodiversidade  por
sobreexplotación  ou  pola  alteración  dos  ecosistemas  e  como  pode  evitarse  esta  perda.
Continuaremos descubrindo cal é a orixe da biodiversidade e as adaptacións, tanto corporais
como de comportamento, causantes da evolución dos seres vivos. 

Ademais, nesta unidade, coñeceremos como se forman os fósiles e o tipo de información que
nos proporcionan sobre as especies que existiron no pasado. Todo, levaranos a coñecer cal é
a historia da vida na Terra e como os seres vivos colonizaron, se estenderon e diversificaron
por todo o planeta.

Para finalizar a unidade, o alumnado aprenderá a elaborar un inventario de réptiles, o que lle
proporcionará  a  información  suficiente  para  que  poida  emprender  por  si  mesmo  outros
proxectos.

As  dificultades  nesta  unidade  están  en  establecer  a  relación  que  existe  entre  as  distintas
epígrafes para obter unha visión de conxunto desta.

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

-  Os compoñentes dun ecosistema: o biótopo, a biocenose e as interaccións.
-  O equilibrio nos ecosistemas.
-  A biodiversidade e a súa importancia
-  A perda e a conservación da biodiversidade.
-  A orixe da biodiversidade.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as cales
se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a esta.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os compoñentes do ecosistema: o biótopo, a biocenose e as interaccións que se
producen entre eles.



-  Coñecer os tipos de adaptacións e describir algunhas adaptacións dos seres vivos á auga, á
luz e á temperatura.

- Coñecer as características dos ecosistemas en equilibrio.

-   Coñecer  a capacidade de autorregulación dos ecosistemas e describir  algún sistema de
autorregulación.

-  Definir biodiversidade e saber a que se debe a súa importancia.

-   Coñecer  as  principais  causas  da  perda  de  biodiversidade  e  propoñer  solucións  que
contribúan á súa conservación.

-  Recoñecer as adaptacións corporais e de comportamento que farán posible a evolución.

 -   Utilizar  as  TIC para  investigar  e  ampliar  os  coñecementos  acerca  dos  fósiles  que  se
encontraron no noso planeta.

-  Adquirir vocabulario específico sobre a unidade e expresar os coñecementos adquiridos de
forma oral e escrita.

  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  Os compoñentes do
ecosistema.

-   A  biocenose,  o
biótopo  e  as  súas
interaccións  no
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.

-   Medidaspara
protexer  a
biodiversidade.

  1.   A  biocenose,  o
biótopo e as súas
interaccións  no
ecosistema.

  1.1.   Define
ecosistema,
identifica  os
compoñentes
bióticos  da
biocenose  e
abióticos  do
biótopo,  e
recoñece
algunhas
relacións  que  se
establecen  entre
eles.

CCL,
CMCT,
CD

  2.   Explicar  as
relacións
existentes entre os
organismos  do
ecosistema.

  2.1.   Define  nivel
tróficoe explica as
características
dos niveis tróficos
do ecosistema.

CCL,
CMCT,
CD

  2.2.   Diferencia  entre
relación
intraespecífica  e
interespecífica  e
coñece  as
principais
asociacións.

CCL,
CMCT,
CD

  3.   Coñecer  as
características dos
ecosistemas
terrestres  e
acuáticos. 

  3.1.   Coñece  as
características
dos  dous  tipos
principais  de
ecosistemas:  os
terrestres  e  o
acuáticos.

CCL,
CMCT,
CD



-   A  orixe  da
biodiversidade.

-  A biodiversidade e a
adaptación.
-   Os  tipos  de

adaptacións.

-   Abiodiversidade e
a evolución.

-   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  seres
vivos.

-   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

  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  algunhas
solucións para a súa
conservación.

  6.1.   Define  extinción,
coñece as principais
causas  da  perda de
biodiversidade  e
relaciónaas  con
algunhas  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.   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



da  selección  e
recollida  de  datos
dunha
experimentación.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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,
CSIEE

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,
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,
CSIEE

12.   Elaborar  traballos
con  pulcritude  e
sentido estético.

12.1.   Realiza
presentacións
sobre  a
importancia  da
biodiversidade.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 



4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Define  ecosistema,  identifica  os
compoñentes  bióticos  da biocenose
e  abióticos  do  biótopo,  e  recoñece
algunhas  relacións  que  se
establecen entre eles.

-   Actividade  do  apartado  «Os
ecosistemas»  do  LA  para  indicar  os
compoñentes  dun  ecosistema
representado nunha imaxe.

  2.1.   Define  nivel  tróficoe  explica  as
características dos niveis tróficos do
ecosistema.

-   Actividade  do  apartado  «Os
ecosistemas» na que o alumnado debe
clasificar en produtores, consumidores
e  descompoñedores  unha  serie  de
seres vivos.

  2.2.   Diferencia  entre  relación
intraespecífica  e  interespecífica  e
coñece as principais asociacións.

-   Actividade  do  apartado  «Os
ecosistemas»  para  diferenciar  entre
relación  interespecífica  e
intraespecífica.

  3.1.  Coñece as características dos dous
tipos  principais  de  ecosistemas:  os
terrestres e o acuáticos.

-  Actividade do apartado «Os tipos de
ecosistemas  e  o  equilibrio»  para
describir  os  compoñentes  dun
ecosistema  acuático  e  outro  terrestre
elixidos polos alumnos.

  4.1.   Enumera  as  características  dos
ecosistemas  en  equilibrio  e  as
causas da súa perda.

-  Actividade do apartado «Os tipos de
ecosistemas  e  o  equilibrio»  para
enumerar os factores desencadeantes
dos desequilibrios dos ecosistemas.

-  Actividade do apartado «Os tipos de
ecosistemas  e  o  equilibrio»  para
propoñer medidas que permitan previr
os  desequilibrios  enumerados  na
actividade previamente citada.

  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.

-   Actividade  do  apartado  «A
biodiversidade e a súa importancia» do
LA  para  definir  o  concepto  de
biodiversidade.

-   Actividade  do  apartado  «A
biodiversidade e a súa importancia» do
LA  para  elaborar  un  esquema  dos
recursos  que  proporciona  a
biodiversidade.



  6.1.   Define  extinción,  coñece  as  principais
causas  da  perda  de  biodiversidade  e
relaciónaas con algunhas medidas para a
súa conservación.

-   Actividade  da  web  para  resumir  as
funcións  das  biomoléculas  nos  seres
vivos.

-  Actividade do apartado «A perda e a
conservación da biodiversidade» do LA
para elaborar un esquema das causas
que alteran os ecosistemas.

  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.

-   Actividade  do  apartado  «A  orixe  da
biodiversidade» do LA para identificar
diferentes tipos de adaptacións.

  8.1.   Comprende  informacións,  adquire
vocabulario  sobre  os  seres  vivos,
expresa coñecementos e opinións de
forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese pola lectura de textos.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Practica  o  aprendido»  para  buscar
información  sobre  especies  invasoras
citadas  nun  texto  e  expoñela
oralmente.

  9.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co  esquema  da  unidade  e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Practica o aprendido» para completar
o esquema da unidade.

10.1.  Mostra unha actitude emprendedora,
acepta  os  erros  ao  autoavaliarse,
persevera  nas  tarefas  de
recuperación e participa activamente
nos  exercicios  de  aprendizaxe
cooperativa.

-  Actividade do apartado «Obradoiro de
ciencias»  para  elaborar  un  inventario
de réptiles.

11.1.   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.

-   Actividade  «Como  elaborar  un
inventario  de  réptiles»  no  apartado
«Obradoiro de ciencias».

12.1.   Realiza  presentacións  sobre  a
importancia da biodiversidade.

-  Actividade do apartado «Emprender -
Aprender» para realizar unha liña de
tempo para reconstruír  a  historia  da
vida na Terra.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define  e  emprega
correctamente  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  biodiversidade,
adaptación, evolución, etc.
Redacta  informes  breves
acerca  do  concepto  de
evolución  e  sobre  unha
campaña  de  consumo
responsable.



Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Realiza  a  lectura
comprensiva  do  texto  «Un
tesouro  que  conservar»  e
extrae a idea principal.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva dun texto sobre
as  especies  invasoras  e
contesta  as  cuestións
propostas.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

Resolver  problemas
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

Calcula a abundancia dunha
especie nunha zona.

Tomar  conciencia  dos
cambios  producidos  polo
home no ámbito natural e as
repercusións  para  a  vida
futura.

Relaciona  as  actividades
humanas  coas  alteracións
dos ecosistemas e as perdas
de biodiversidade.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra  obter  información  sobre
Mary Anning e a importancia
da biodiversidade.

Aprender a aprender. Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.

Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Elabora  unha  táboa
relacionando  o  tipo  de
alimentación  das  aves  e  a
forma do bico.
Elabora  un  esquema  das
actividades  humanas  e  das
alteracións que producen nos
ecosistemas.
Realiza  un mapa conceptual
sobre  a  importancia  da
biodiversidade.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume  as  ideas  principais
da unidade.
Realiza  as  actividades  finais
da  unidade  para  autoavaliar
os coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

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

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  colabora
activamente  na  proposta  de
solucións para evitar a perda
do  equilibrio  dos
ecosistemas.

Sentido de iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do
tema.

Propón  hipóteses  propias
elaboradas  a  partir  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  as  consecuencias  da
extinción  do  dodo,  as
evidencias da evolución, etc.

http://www.anayaeducacion.es/


Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Deseña unha campaña sobre
a  reciclaxe  de  papel  e  ao
realizar  a  actividade  «Como
elaborar  un  inventario  de
réptiles».

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Recoñece  a  importancia  do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo  das  alteracións  dos
ecosistemas.

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

Valora  os  espazos  naturais
como  un  recurso  estético  e
de esparexemento e redacta
un texto sobre iso.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto “A biodiversidade e a historia da vida na Terra. Un tesouro que conservar” e
tratamos de relacionar as imaxes de presentación da unidade cos contidos que imos tratar.

-  Expoñemos, de forma esquemática, “Que vas estudar” que dará unha idea dos contidos da
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en “Antes de empezar” que lle servirá ao alumnado para ir
familiarizándose coas epígrafes que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en “Pensamos xuntos” de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos que é un ecosistema.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os compoñentes dun ecosistema co LA e cos recursos dixitais.

-  Traballamos no caderno os conceptos de biótopo e biocenose resolvendo as actividades do
LA.

-  Distinguimos entre factores bióticos e abióticos resolvendo as actividades do LA.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e realizamos as actividades asociadas como se
propón na PD.

Tarefa 2: Coñecemos os tipos de ecosistemas e que é un ecosistema en equilibrio

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características dos ecosistemas terrestres e dos ecosistemas acuáticos

-  Describimos, co LA e as imaxes do apartado, que é un ecosistema en equilibrio, como se
autorregulan os ecosistemas e cales son as causas que provocan a perda do equilibrio.

-  Realizamos as actividades do LA consultando a web de Anaya e as RF.

-  Investigamos a importancia do solo para o desenvolvemento dos ecosistemas terrestres,
para a agricultura e para a gandería como se propón no LA.

Tarefa 3: Coñecemos a biodiversidade e a súa importancia.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-  Describimos co LA os recursos que nos proporciona a biodiversidade de organismos e como
contribúe  a  manter  o  equilibrio,  e  traballamos  coas  imaxes:  «Que  nos  proporciona  a
biodiversidade?» e «A biodiversidade e o equilibrio do planeta» do LA. 

-  Realizamos as actividades do LA consultando a web de Anaya e as dos RF.

-  Investigamos a relación entre a desaparición dunha ave e dunha árbore como se propón no
LA.

Tarefa 4: Coñecemos a perda e a conservación da biodiversidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as causas da perda da biodiversidade, por sobreexplotación ou alteración dos
ecosistemas, co LA.

-  Describimos que debemos evitar para que se conserve a biodiversidade, co LA.

-   Traballamos  coa  imaxe  de  «A  biodiversidade  ameazada»  e  realizamos  as  actividades
asociadas á unidade do LA e dos RF.

-   Coñecemos  como  se  realiza  unha  campaña  de  concienciación  para  evitar  a  perda  de
biodiversidade e propoñemos unha distinta á que aparece no LA.

Tarefa 5: Coñecemos a orixe da biodiversidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Definimos adaptación e describimos os tipos de adaptacións corporais e de comportamento
que presentan os seres vivos, co LA.

-  Describimos a relación entre biodiversidade e evolución, co LA.

-   Traballamos coas imaxes  «Adaptacións  dos bicos  das aves ao tipo de alimento»  e  «O
cortexo das fragatas» do LA e realizamos as actividades do LA asociadas ás epígrafes.

-  Investigamos os tipos de adaptacións que presentan algúns seres vivos que se propoñen no
LA.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa orixe da biodiversidade que se propoñen no LA
e nos RF.

Tarefa 6: Realizamos o obradoiro de ciencias. Estudar a biodiversidade. Como elaborar
un inventario de réptiles.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os pasos que hai que seguir para elaborar un inventario de réptiles, co
LA.

-  Lemos con atención o texto e respondemos ás actividades relacionadas coas táboas onde se
reflectiu o inventario de réptiles utilizando o LA.

-  Reconstruímos a historia da Terra facendo un eixe cronolóxico ao que lle engadimos imaxes
procedentes da web de Anaya e do LA.

Tarefa 8: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos as actividades propostas nos apartados: «Organiza as ideas», «Fai un resumo»
e «Interpreta imaxes» do libro do alumno.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Realizamos o conxunto de actividades baixo o título «Aplica» e «Avanza» de «Practica o
aprendido» do LA e dos RD.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA e resolvémolas.



7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades da aprendizaxe do alumnado.

-  Visualización de coleccións de fósiles tratando de investigar sobre os máis coñecidos.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do  alumno,  dicionarios,  guías  de  campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumno para realizar nel as actividades propostas polo profesor.

-  Material de laboratorio para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

-  Avaliación da unidade 1 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos da
unidade.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Probas de avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de avaliacións.

-  Seguimento  da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no anexo do portfolio da
materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

http://anayaeducacion.es/


11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  diferentes  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
O universo e a Terra

Descrición da unidade
Na presente unidade desenvólvese o estudo do universo e da Terra como planeta. 

Ao longo da unidade descríbense algúns modelos históricos do universo e o modelo actual de
universo en expansión, o sistema solar e os seus compoñentes, as características da Terra
como planeta, os movementos da Terra e as súas consecuencias e, por último, o estudo do
noso satélite, a Lúa, e os efectos que produce sobre a Terra: as eclipses e as mareas.

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», descríbense algúns métodos de
observación do ceo e proponse a resolución dunha actividade baseada na fotografía de astros. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Que é o universo?
-  O sistema solar: localización, orixe e compoñentes do sistema solar.
-  A Terra: situación, forma e partes da Terra.
-  Os movementos da terra e as súas consecuencias.
-  A Lúa: movementos e fases.
-  Os efectos da Lúa sobre a Terra: as eclipses e as mareas.

Temporalización:

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



2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -   Coñecer  o modelo  xeocéntrico  e o modelo  heliocéntrico  do universo e situalos  no seu
contexto histórico.

 -  Coñecer o concepto actual de universo en expansión e os seus compoñentes: galaxias,
nebulosas e estrelas.

 -  Situar o sistema solar no universo, coñecer o seu tamaño e explicar a súa orixe.

 -  Explicar as características do Sol, dos planetas e doutros corpos do sistema solar.

 -  Coñecer os movementos da Terra e explicar as súas consecuencias: a sucesión dos días e
das noites, e as estacións do ano.

 -   Describir  os movementos da Lúa,  as súas fases e explicar  as causas que orixinan as
eclipses e as mareas.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características
dos seres vivos.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  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  unidade

astronómica.
-  Os compoñentes do

sistema solar: o Sol,
os  planetas,  os
satélites  e  outros
corpos celestes.

-   A  orixe  do sistema
solar

-   A  Terra  como
planeta.

-  A forma da Terra.

  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
sitúaos  no  seu
contexto histórico.

CCL,

CMCT,

CD

  1.2.  Explica o concepto
actual  de  universo
en  expansión  e  a
teoría do Big-Bang,
e  coñece  os  seus
principais
compoñentes:
galaxias,
nebulosas  e
estrelas.

CCL,

CMCT,

CD

  2.   Coñecer  os
compoñentes  do
sistema  solar  e
explicar  a  súa
orixe.

  2.1.  Explica o concepto
de  unidade
astronómica.

CMCT

  2.2.   Describe  as
características  do
Sol,  dos  planetas,
dos  satélites  e
doutros  corpos
celestes  que
constitúen  o
sistema solar.

CCL,

CMCT,

CD



-  A situación da Terra
no sistema solar.

-   O  movemento  de
rotación.  A sucesión
do día e da noite.

-   O  movemento  de
translación.  As
estacións do ano.

-   A  Lúa,  o  noso
satélite.

-  As características 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
comunicación  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,
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.

  2.3.  Explica a orixe do
sistema solar.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

  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 no
sistema solar.

CCL,

CMCT,

CD

  3.2.   Describe  o
movemento  de
rotación da Terra e
a  súa
consecuencia:  a
existencia do día e
da noite.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

  3.3.   Explica  o
movemento  de
translación  da
Terra  e  a  súa
consecuencia:  as
estacións do ano.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

  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.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

  4.2.  Define o concepto
de  eclipse  e
explica as eclipses
de  Lúa  e  as
eclipses de Sol.

CCL,

CMCT,

CD

  4.3.   Define  marea,
preamar  e
baixamar, e explica
as  causas  que
orixinan as mareas

CCL,

CMCT,

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.   Comprende  os
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.  

CCL,

CMCT,

CD



-   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,
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,

CSC,

CSIEE

  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,
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,

CSIEE

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

  9.1.  Utiliza materiais e
recursos  artísticos
para  a  realización
de  debuxos  dos
movementos  da
Terra e da Lúa.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  



Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Coñece o modelo xeocéntrico e o
modelo  heliocéntrico,  e  sitúaos  no
seu contexto histórico.

-  Actividade do apartado «O universo» do
LA  para  coñecer  os  modelos
xeocéntrico e heliocéntrico do universo,
e situalos no seu contexto histórico.

  1.2.   Explica  o  concepto  actual  de
universo en expansión e a teoría do
Big-Bang,  e  coñece  os  seus
principais  compoñentes:  galaxias,
nebulosas e estrelas.

-  Actividade do LA do apartado «Práctica
o  aprendido»  para  explicar  que  é  o
universo  e  os  seus  compoñentes
principais.

  2.1.   Explica  o  concepto  de  unidade
astronómica.

-  Actividade do apartado «O noso sistema
solar» do LA para expresar o tamaño do
sistema  solar  en  unidades
astronómicas.

  2.2.  Describe as características do Sol,
os  planetas,  os  satélites  e  outros
corpos  celestes  que  constitúen  o
sistema solar.

-  Actividade do apartado «O noso sistema
solar»  do  LA  para  confeccionar  un
esquema sobre os tipos de planetas e
as súas características.

  2.3.  Explica a orixe do sistema solar. -   Actividade  do  apartado  «Práctica  o
aprendido»  do  LA  para  explicar  a
formación do sistema solar.

  3.1.  Describe a forma da Terra e coñece
a súa situación no sistema solar.

-   Actividade  do  apartado  «O  noso
planeta: a Terra» do LA para debuxar a
forma da Terra a escala.

  3.2.  Describe o movemento de rotación
da Terra e a súa consecuencia:  a
existencia do día e da noite.

-   Actividade  do  apartado  «Práctica  o
aprendido»  do  LA  para  explicar  as
consecuencias  do  movemento  de
rotación.

  3.3.  Explica o movemento de translación
da Terra e a súa consecuencia: as
estacións do ano.

-   Actividade  do  apartado  «Práctica  o
aprendido»  do  LA  para  explicar  as
estacións do ano.

  4.1.  Describe as características da Lúa
e explica os seus movementos e as
súas fases.

-  Actividade do apartado «O noso satélite:
a  Lúa»  do  LA  para  explicar  os
movementos da lúa.

  4.2.   Define  o  concepto  de  eclipse  e
explica  as  eclipses  de  Lúa  e  as
eclipses de Sol.

-  Actividade do apartado «O noso satélite:
a Lúa» para definir  eclipse  e facer  un
esquema  cos  principais  tipos  de
eclipses  do LA para clasificar  os  tipos
de eclipses.

  4.3.  Define marea, preamar e baixamar,
e explica as causas que orixinan as
mareas.

-  Actividade do apartado «O noso satélite:
a Lúa» do LA para explicar as causas
que orixinan as mareas.

  5.1.   Comprende  os  textos  e  as
diferentes  informacións  obtidas  ao
longo  da  unidade,  adquire

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para elaborar  unha ficha
dun planeta do sistema solar.



vocabulario  sobre  o  universo,
expresa  coñecementos  e  opinións
de  forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese pola lectura de textos.

  6.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

  7.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación, e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender» para elaborar un manual de
orientación.

  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.

-  Actividades do «Obradoiro de ciencias»
do LA para observar os astros.

-   Inicia  o  Proxecto  de  investigación
correspondente ao terceiro trimestre.

  9.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  realización  de
debuxos dos movementos da Terra
e da Lúa.

-  Actividade do LA do apartado «O noso
planeta: a Terra» para facer un debuxo,
a escala, da Terra.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define e utiliza correctamente
termos  relacionados  coa
unidade  como  galaxia,
nebulosa,  estrela,  asteroide,
eclipse, marea, etc.

Busca  o  significado  dos
prefixos  helio-  e  xeo-,  e
algunhas  palabras  derivadas
deles.

Expresarse  oralmente  con
corrección,  adecuación  e
coherencia.

Utiliza  con  corrección  a
linguaxe  escrita  para
expresar  os  coñecementos
adquiridos sobre o universo e
o  sistema solar,  mediante  a
resolución  das  distintas
actividades que se piden  na
unidade.

Utiliza  con  corrección  a
linguaxe  oral  e  escrita  para
redactar  hipóteses  sobre  a
orixe do sistema solar, o ano
bisesto, as estacións do ano
e as mareas.



Comprender o sentido estrito
dos textos escritos e orais.

Realiza  a  lectura
comprensiva  do  texto  «A
observación do ceo» e extrae
a idea principal.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Realiza  cálculos  utilizando  a
unidade  astronómica  para
medir  distancias  no  sistema
Solar,  para  calcular  o
diámetro da Terra.

Aplicar  estratexias  de
resolución  de  problemas  a
situacións da vida cotiá.

Coñece  os  modelos  que
explican  o  universo  e  os
compoñentes  do  sistema
solar e a súa orixe e elabora
un texto explicativo disto.

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

Explica  os  movementos  da
Terra  e  as  súas
consecuencias.

Describe  os  efectos  da  Lúa
sobre a Terra.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Visualiza os vídeos incluídos
na  web
www.anayaeducacion.espa
ra  reforzar  os  contidos
estudados.
Realiza  un  vídeo  para
explicar a sucesión do día e
da noite.
Utiliza  a  páxina  da  NASA
para  obter  información  e
elaborar un informe sobre os
movementos  dos  obxectos
do sistema solar.

Aprender a aprender. Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Completa o mapa conceptual
da  unidade  a  partir  dos
coñecementos adquiridos.

Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Elabora  fichas  dos  planetas
do  sistema  solar;  realiza  un
mural  sobre  os  planetas  do
sistema solar.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Realiza  unha  autoavaliación
escribindo as ideas principais
da  unidade  e  realizando  as
actividades  de  peche  desta
unidade.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Coñece e valora as achegas
ao coñecemento do universo
de  Aristarco,  Ptolomeo  e
Copérnico,  e  realiza  as
actividades.

http://www.anayaeducacion.es/


Sentido de iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do
tema.

Propón  hipóteses  propias
elaboradas  a  partir  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  a  orixe  do  sistema
solar,  o  ano  bisesto,  as
estacións  do  ano  e  as
mareas.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Mostra  iniciativa  á  hora  de
intervir  nas  actividades
propostas  e  respecta  as
opinións alleas.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Aprecia  e  observa  a  beleza
da  Lúa  no  ceo  nocturno,
sendo conscientes da fase na
que se encontre,  e  fai  unha
redacción explicándoa.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Realiza  debuxos  sobre  os
movementos  da  Terra,  a
inclinación  do  eixe  de
rotación, as fases da Lúa, as
eclipses,  as  mareas  e  as
capas da Terra.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Introducimos a unidade.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura «Que é a Terra e onde está?» de forma cooperativa, e extraemos as ideas
principais. 

-  Realizamos a actividade do LA «Pensamos en grupo» sobre o universo.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo dos RD e o resumo «Que vas estudar» do
LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos a organización e os compoñentes do universo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os modelos xeocéntrico e heliocéntrico do universo co LA e co material dixital
dos RD.

-   Traballamos  individualmente  as  actividades  do  LA  deste  apartado  e  expoñemos  as
conclusións.

-  Describimos o modelo de universo actual e os seus compoñentes co LA e co material dixital
dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA sobre o universo en expansión.

Tarefa 3: Coñecemos o sistema solar.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.



-   Localizamos  o  sistema solar  e describimos  as súas dimensións  coa imaxe  do LA e  co
material dixital dos RD.

-  Realizamos a actividade do LA sobre a unidade astronómica.

-  Describimos as características do Sol co LA e co material dixital dos RD, e resolvemos a
actividade do LA.

-  Lemos «Os planetas e os satélites» e realizamos as actividades do LA.

-  Realizamos un mural ou unha presentación dixital sobre os planetas do sistema solar como
se propón no LA.

-  Describimos as características doutros corpos do sistema solar co LA e co material dixital dos
RD, e resolvemos as actividades do LA.

-  Traballamos coa imaxe do LA a orixe do sistema solar e expoñemos as conclusións.

-   Describimos  as  fases da orixe  do  sistema solar  co  LA e  co material  dixital  dos  RD,  e
resolvemos as actividades do LA.

Tarefa 4: Coñecemos o noso planeta: a Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos a situación, a forma e as capas da Terra co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA sobre a forma e as capas da Terra.

-  Describimos os movementos de rotación e de translación da Terra co LA e co material dixital
dos RD, e resolvemos as actividades do LA.

-  Describimos, co LA e co material dixital do LD, as consecuencias do movemento de rotación:
a sucesión dos días e das noites.

-   Describimos,  co  LA e  co  material  dixital  dos  LD,  as  consecuencias  do  movemento  de
translación: as estacións do ano.

-  Realizamos as actividades do LA sobre as consecuencias dos movementos da Terra.

Tarefa 5: Coñecemos o noso satélite: a Lúa.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os movementos e as fases da Lúa co LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA con axuda do material dixital dos RD.

-  Describimos as eclipses e as mareas co LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA e dos RD relacionadas coas eclipses e coas mareas.

Tarefa 6: Realizamos o obradoiro de ciencias. A observación do ceo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos atentamente a información sobre como observar os astros.

-  Realizamos a actividade 1 e expoñemos as conclusións.

-   Realizamos  en  grupo  de  3  ou  4  alumnos  ou  alumnas  a  actividade  «Un  obradoiro  de
orientación» correspondente á tarefa «Emprender - Aprender».

Tarefa 7: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade dos RD.

-  Realizamos as actividades de repaso de «Organiza as ideas», «Fai un resumo», «Interpreta
as imaxes» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» e «Avanza» do LA.

-  Realizamos as actividades dos RD.



-  Resumimos a información obtida nos proxectos, nos traballos, nas tarefas e no obradoiro de
ciencias.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Utilización das TIC para a elaboración de fichas.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e proxectos propostos.

-  Posta en común en gran grupo, despois do traballo individual ou de grupo.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 9 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

http://anayaeducacion.es/


-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 9 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A atmosfera 

Descrición da unidade
A atmosfera é a envoltura gasosa que rodea a Terra,  é unha das capas terrestres menos
coñecida polo alumnado. 

Nesta unidade trataremos o seu estudo, comezamos por ver cal é a súa composición actual e
como foi  evolucionando  ao longo  da historia  da Terra.  A continuación  estudaremos a súa
estrutura describindo as principais capas que se diferencian nela.



Continuaremos vendo as funcións tan importantes para a vida que desempeña a atmosfera, e
finalmente estudaremos o problema da contaminación atmosférica: as súas causas, os seus
efectos e as medidas que hai que tomar para reducila. 

Para finalizar  a unidade,  no obradoiro de ciencias  os alumnos e alumnas,  mediante unhas
actividades  prácticas  sinxelas,  estudarán  a  contaminación  do  aire  en  distintas  zonas  e  os
efectos que a chuvia ácida, producida pola contaminación atmosférica, ten sobre o solo.

Mediante as diferentes actividades propostas na unidade,  preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  A composición e a estrutura da atmosfera.
-  As funcións da atmosfera.
-  A contaminación atmosférica.

Temporalización:

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

2 OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer a composición da atmosfera actual e como evolucionou ao longo da historia da
Terra, e describir as capas que se diferencian nela.

 -  Coñecer as funcións que desempeña a atmosfera e saber a importancia que teñen para o
desenvolvemento da vida na Terra.

 -  Coñecer o fenómeno da contaminación atmosférica e os efectos que ten para os seres vivos
e o medio.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a atmosfera.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre a atmosfera para expresar coñecementos de forma
oral e escrita.

  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  atmosfera:
composición  e
estrutura.

-   As  funcións  da
atmosfera.

-   A  contaminación
atmosférica:  os
contaminantes,  os
seus  efectos  e
medidas  para
reducilos.

-   Comprensión  de
informacións,
adquisición  de
vocabulario,  uso  da
lingua  como
instrumento  de
comunicación  e

  1.   Coñecer  os
principais
compoñentes  que
hai na atmosfera e
as capas que nela
se diferencian.

  1.1.  Coñece cales son
os principais gases
que  hai  na
atmosfera,  a  súa
abundancia  e  a
función que realiza
cada un deles.

CCL,
CMCT,

CD

  1.2.  Identifica as capas
que  se  diferencian
na  atmosfera  e
describe  as  súas
características.

CCL,
CMCT,
CD

  2.   Coñecer  as
principais  funcións
que  desempeña  a
atmosfera:
protectora, fonte de
gases  necesarios

  2.1.   Explica  o  papel
protector  da
atmosfera fronte ás
radiacións  solares
e  ao  impacto  de
meteoritos.

CCL,
CMCT,
CD



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,
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.

para os seres vivos
e  reguladora  da
temperatura
terrestre.

  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 regula 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  e  o
medio,  e  as
medidas  para
reducilos.

  3.1.   Coñece  o
fenómeno  da
contaminación
atmosférica  e  os
principais
contaminantes que
a causan.

CCL,

CMCT,

CD

  3.2.  Explica os efectos
da  contaminación
atmosférica  e  as
consecuencias que
teñen  para  os
seres  vivos  e  o
medio.

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.   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



  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,

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,
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,

CSIEE

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

  8.1.  Utiliza materiais e
recursos  artísticos
para  realizar
exposicións para a
toma de conciencia
sobre  a
contaminación
atmosférica.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 



4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Coñece  cales  son  os  principais
gases que hai na atmosfera, a súa
abundancia e a función que realiza
cada un deles.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  nomear  os
compoñentes da atmosfera.

  1.2.   Identifica  as  capas  que  se
diferencian na atmosfera e describe
as súas características.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para dicir as capas que se
diferencian na atmosfera.

  2.1.   Explica  o  papel  protector  da
atmosfera  fronte  ás  radiacións
solares e ao impacto de meteoritos.

-  Actividade do apartado «Composición e
estrutura  da  atmosfera»  do  LA  para
coñecer  o  efecto  protector  contra  as
radiacións prexudiciais do ozono.

  2.2.   Coñece  que  gases  atmosféricos
son  necesarios  para  a  vida  e  o
papel que desempeñan.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Composición  e  estrutura  da
atmosfera» para explicar a importancia
ozono.

  2.3.   Describe  o  efecto  invernadoiro
mediante o cal a atmosfera regula a
temperatura da superficie terrestre.

-  Actividade do LA para coñecer os gases
atmosféricos  responsables  do  efecto
invernadoiro e os efectos que teñen.

  3.1.   Coñece  o  fenómeno  da
contaminación  atmosférica  e  os
principais  contaminantes  que  a
causan.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para coñecer os principais
contaminantes atmosféricos.

  3.2.   Explica  os  efectos  da
contaminación  atmosférica  e  as
consecuencias  que  teñen  para  os
seres vivos e o medio.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
contaminación  atmosférica»  para
explicar as consecuencias da destrución
da capa de ozono.

  3.3.   Describe  as  medidas  contra  a
contaminación atmosférica.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para propoñer accións que
contribúan  a  diminuír  a  contaminación
atmosférica.

  4.1.   Comprende  os  textos  e  as
diferentes  informacións  obtidas  ao
longo  da  unidade,  adquire
vocabulario  sobre  a  atmosfera,
expresa  coñecementos  e  opinións
de  forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese pola lectura de textos.

-  Actividades do LA na que se solicita a
definición  e  explicación  de  termos
relacionados cos contidos da unidade.

  5.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

  6.1.   Mostra  unha  actitude -   Actividade  do  LA  do  apartado



emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

«Pensamos en grupo».

  7.1.   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.

-  Tarefa do LA do apartado «Obradoiro
de  ciencias»  para  estudar  a
contaminación do aire e do solo.

  8.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  realizar  exposicións
para a toma de conciencia sobre a
contaminación atmosférica.

-   Actividades  do  LA  onde  se  solicita
realizar  esquemas  e  debuxos  que
reflictan  os  efectos  da  contaminación
atmosférica.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Realiza  unha  lectura
comprensiva  dos  textos  da
unidade.

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

Utiliza  a  linguaxe  adecuada
para  expoñer  de  forma
correcta  os  coñecementos
adquiridos na unidade.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Comprende  os  enunciados
das  cuestións  propostas  na
unidade e usa correctamente
a  linguaxe  para  redactar  as
respostas.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Coñece que é a atmosfera e
a súa distribución en capas, e
as características destas.

Comprende  como  nos
protexe  a  atmosfera  das
radiacións  solares
prexudiciais  e  a  importancia
que  ten  na  regulación  da
temperatura superficial.

Coñece  os  gases
atmosféricos  que  necesitan
os seres vivos para vivir e os
procesos  vitais  nos  que
interveñen.



Aplicar  estratexias  de
resolución  de  problemas  a
situacións da vida cotiá.

É  consciente  da necesidade
de  manter  a  atmosfera  libre
de  contaminantes  para
preservar  a  saúde,  a
biodiversidade, etc.

Interpreta diferentes tipos de
gráficas (de barras, sectores,
lineais,  etc.)  sobre  a
composición  e  as  variacións
de temperatura da atmosfera.

Competencia dixital. Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Emprega  habitualmente  os
recursos  incluídos  en
www.anayaeducacion.espa
ra axudar  á comprensión de
conceptos.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai que seguir no proceso de
aprendizaxe.

Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Utiliza  diversas  técnicas  de
traballo  para  mellorar  a  súa
aprendizaxe:  indica  se  son
verdadeiras  certas  frases,
analiza  esquemas,  debuxos,
etc.

Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  a  composición,
estrutura  e  funcións  da
atmosfera  e  sobre  a
contaminación atmosférica, e
autoavalíase  realizando  as
actividades finais da unidade.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma  adecuada  as  tarefas
recomendadas.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do
tema.

Coñece  as  causas  de
contaminación  da  atmosfera
e  propón  diversas  medidas
para reducila.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Sabe  a  importancia  que
teñen  as  exposicións
fotográficas para que a xente
tome  conciencia  da
contaminación atmosférica.

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

Aprecia e goza da beleza dos
ambientes non contaminados
e elabora un texto explicando
a súa valoración.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos
dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

http://www.anayaeducacion.es/


-   Coñecemos,  coa PD,  as suxestións  metodolóxicas  xerais  da unidade,  as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade. 

-  Lemos o texto «A evolución da atmosfera», nel dísenos como variou a atmosfera a través do
tempo.

-   Expoñemos,  de forma breve,  «Que vas estudar»,  que dará  unha  idea  dos contidos  da
unidade. 

-  Lemos o texto proposto en «Antes de empezar», que lle servirá ao alumnado para refrescar
as ideas que ten de primaria sobre o que imos traballar.

-  Realizamos de forma cooperativa as actividades propostas en «Pensamos en grupo», que
nos servirán para detectar as ideas previas do alumnado sobre a atmosfera.

Tarefa 2: Coñecemos a composición e estrutura da atmosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a composición da atmosfera e traballamos co gráfico de sectores do LA sobre a
composición  da  atmosfera,  e  a  partir  dos  seus  datos  creamos  un  gráfico  de  barras.
Construímos  un  gráfico  de  sectores  cos  datos  do  «Vapor  de  auga  e  outros  gases  da
atmosfera».

-   Describimos  a  estrutura  da  atmosfera  co  LA;  traballamos  coa  imaxe  de  «As  capas  da
atmosfera» do LA e explicamos como varía a temperatura na atmosfera ao ascender nela.

-  Realizamos as actividades asociadas á composición e á estrutura da atmosfera do LA e dos
RF.

Tarefa 3: Coñecemos as funcións da atmosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos  as  funcións  da atmosfera  co  LA e  traballamos  coa  imaxe  «Así  é  o  efecto
invernadoiro» do LA.

-  Realizamos as actividades relacionadas coas funcións da atmosfera do LA e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos a contaminación atmosférica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é a contaminación atmosférica e coñecemos os principais contaminantes
atmosféricos co LA; traballamos coa imaxe «A orixe dos contaminantes atmosféricos» do LA
e realizamos a actividade asociada.

-   Coñecemos,  co  LA,  os  efectos  da contaminación  atmosférica  e  as  medidas  contra  ela;
realizamos as actividades asociadas do LA e dos RF.

-   Traballamos  coa  imaxe  «Que  podemos  facer  para  aforrar  enerxía»  e  autoavaliámonos
analizando se levamos a cabo as medidas que se propoñen.

Tarefa 5: Realizamos o obradoiro de ciencias e a tarefa de «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto e seguimos os pasos indicados para determinar a contaminación
do aire en dúas zonas diferentes.

-  Lemos con atención o texto e seguimos os pasos indicados para determinar a contaminación
do solo producida por chuvia ácida.

-  Realizamos as actividades asociadas a estes experimentos de contaminación do LA.

-  Realizamos, de forma cooperativa, a simulación dun cumio sobre o medio.

Tarefa 6: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.



-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA e resolvémolas.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición  do profesorado utilizando  diversos soportes.  Antes  de comezar  a exposición
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización das actividades experimentais e de observación propostas na PD.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Diverso material de laboratorio para a realización do obradoiro de ciencias: placas de Petri,
testos, papel cuadriculado, tesoiras, pegamento, vinagre, vaselina, sementes, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-   Avaliación  da unidade  e  xerador  de  probas  escritas  para  a  avaliación  dos  contidos  da
unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxa 1 ESO»

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

http://anayaeducacion.es/


-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas de avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no caderno portfolio da
materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A hidrosfera

Descrición da unidade
Nesta unidade imos estudar a hidrosfera: en que estados se encontra a auga que constitúe a
hidrosfera, cales son as propiedades que a fan esencial para a vida, como está distribuída a
auga na Terra, o ciclo da auga, a forma que temos de consumila e a xestión sostible deste
recurso. 



Para  finalizar  a  unidade,  os  alumnos  e  as  alumnas  realizarán  un  obradoiro  simulando  a
sobreexplotación da auga subterránea.

Esta unidade non presenta demasiadas complicacións para o alumnado, as súas dificultades
poden provir de non entender as propiedades esenciais da auga ou os cambios de estado que
estudamos no ciclo da auga na natureza. 

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  A auga da hidrosfera.
-  A distribución da auga na Terra.
-  O ciclo da auga.
-  Como consumimos a auga.
-  A xestión sostible da auga.

Temporalización:

A temporalización asignada a esta unidade será de dúas semanas e media, durante as cales
se desenvolverá a unidade e se realizarán as tarefas individuais e colectivas asociadas a esta.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -   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
constitúen o ciclo hidrolóxico.

 -  Valorar a importancia que ten a auga para a vida, estudar os usos que facemos dela,  saber
que é un recurso limitado e que debemos facer unha xestión sostible do devandito recurso.

 -  Utilizar as TIC para investigar e ampliar os coñecementos acerca da distribución da auga na
Terra e as iniciativas que se levan a cabo para regular o seu consumo e a súa conservación.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os distintos estados nos que se pode encontrar a auga
e expresar os coñecementos adquiridos de forma oral e escrita.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  auga  da
hidrosfera.

-   A  distribución  da
auga na Terra.

-  O ciclo da auga.
-  Como consumimos a

auga?

  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



-  A xestión sostible da
auga.

-   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 seres vivos.

-   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.

  2.  Distinguir entre as
augas  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
  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
xestión  sostible  da
auga  e  como
xestionala  de
forma sostible.

  5.1.   Coñece  as
actuacións  que
deben  realizarse
para  xestionar  a
auga  de  forma
sostible.  

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE,

CSC

  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  a
estas.

CCL,

CMCT,

CD

  7.  Coñecer e usar de
forma  responsable
as TIC, observar e
interpretar  imaxes,
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,

CSIEE

  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,
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,

CSIEE

10.   Utilizar  diversos
materiais  técnicos,
códigos e recursos
artísticos  na
realización  de
creacións propias.

10.1   Utiliza  materiais  e
recursos  artísticos
para  a  realización
das actividades da
unidade.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias.  
Os  docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)



  1.1.   Coñece que é a hidrosfera e os
estados nos que se pode encontrar
a auga.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe,  do  apartado  «A  auga  da
hidrosfera» para coñecer os estados da
auga.

  1.2.  Describe as propiedades da auga
esenciais para a vida.

-  Actividade do apartado «A distribución
da auga na Terra» do LA para explicar
a desalinización da auga.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  explicar  por  que  o
xeo flota na auga líquida.

  2.1.   Describe  como  se  produce  a
distribución da auga na Terra.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para citar lugares da terra
onde hai auga nos tres estados.

  2.2.   Coñece  as  características  das
augas dos océanos e dos mares.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  descubrir  as  augas
continentais.

  2.3.   Establece as diferenzas entre as
augas que forman os glaciares, as
augas  superficiais  e  as  augas
subterráneas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  estudar  a  relación
entre as augas superficiais e o relevo.

  3.1.  Coñece como se produce o ciclo da
auga  na  natureza  e  explica  como
transcorre.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  descubrir  o
percorrido dunha gota de chuvia no ciclo
da auga.

-  Actividade do LA do apartado «O ciclo
da  auga»  para  dicir  os  factores
responsables do ciclo da auga.

  4.1.  Sabe distinguir os usos consuntivos
e non consuntivos da auga.

-  Actividade do LA do apartado «Como
consumimos a auga» para dicir a orixe
da  augas  residuais  e  as  súas
características.

  4.2.  Coñece que é a contaminación e
que  substancias  son
contaminantes.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido»  para  nomear  algúns  dos
contaminantes da auga.

  4.3.  Describe o ciclo que sofre a auga
de abastecemento de poboacións.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  definir  a  auga
potable.

  5.1.  Coñece que a auga é un recurso
limitado  e  a  súa  dispoñibilidade
depende dunha serie de factores.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  explicar  por  que  a
auga é un recurso limitado.

  5.2.  Describe como xestionar de forma
responsable o consumo de auga.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
xestión sostible da auga» para propoñer
as  túas  medidas  para  conseguir  unha
xestión sostible da auga no municipio.

  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 a estas.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
xestión sostible da auga» para facer un
resumo sobre  o  consumo da  auga  no
ámbito doméstico.

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-   Actividades  asociadas  ao  apartado
«Avanza»



  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
xestión sostible da auga» para propoñer
medidas  para  conseguir  unha  xestión
sostible da auga no fogar.

  9.1.   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.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para simular a
sobreexplotación da auga subterránea.

10.1.   Utiliza  materiais  e  recursos
artísticos  para  a  realización  das
actividades da unidade.

-  Actividades do LA nas que se solicita
realizar  debuxos  e  esquemas
relacionados coa hidrosfera.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación
lingüística.

Expresarse  oralmente  con
corrección,  adecuación  e
coherencia.

Explica,  de forma oral,  por
que  a  auga  é  un  recurso
esencial para a vida.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Le  noticias  relacionadas
coa  contaminación  das
augas.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

Comprender  e  interpretar  a
información  presentada  en
formato gráfico.

Expresa  de  forma  gráfica
as  porcentaxes  de  auga
existentes  nos  mares  e
océanos  e  as  distintas
augas continentais.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para
a busca de información.

Expón  mediante  unha
presentación  os
contaminantes  que  alteran
a auga.

Aprender a aprender. Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Utiliza  esquemas  para
aprender o ciclo da auga e
o  abastecemento  ás
poboacións.

Competencias sociais e
cívicas.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Propón  formas  de
sensibilizar  ás  persoas  do
seu  ámbito  sobre  como
xestionar  a auga de forma
sostible.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Recoñece a importancia da
auga para a vida.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde

Opina sobre as instalacións
de  depuradoras  na  súa



coñecementos  previos  do
tema.

localidade.

Conciencia  e
expresións culturais.

Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Realiza  unha  campaña de
concienciación sobre o uso
da auga.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Comezamos a unidade.

-   Coñecemos,  coa PD,  as suxestións  metodolóxicas  xerais  da unidade,  as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade. 

-  Lemos o texto «A hidrosfera. Un recursos esencial para a vida» e tratamos de concienciar
como coas actividades humanas se está poñendo en perigo este recurso, debido ao mal uso
que se fai deste.

-  Expoñemos, de forma esquemática, «Que vas estudar», que dará unha idea dos contidos da
unidade. 

-   Comentamos  as  afirmacións  que  aparecen  en «Antes  de empezar»,  que  lle  servirá  ao
alumnado para ir centrándose nas ideas claves da unidade.

-  Contestamos as preguntas que aparecen en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Coñecemos a auga da hidrosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Definimos que é a hidrosfera e os estados nos que se encontra a auga que forma esta capa
descontinua da Terra.

-  Describimos, co LA, cales son as propiedades da auga que a fan esencial para a vida.

-  Realizamos as actividades asociadas aos estados e ás propiedades da auga do LA, dos RF
e dos RD.

-  Traballamos coas imaxes sobre os estados da auga na natureza.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre as vantaxes de que a auga conxelada teña
menor densidade que a auga líquida

Tarefa 3: Coñecemos a distribución da auga na Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Observamos a diferenza na porcentaxe existente de auga salgada e de auga doce, e a súa
desigual distribución.

-  Describimos, co libro do alumnado, as características das augas dos océanos e dos mares.

-  Describimos as características e a distribución da auga continental.

-  Traballamos con imaxes dun experimento levado a cabo no laboratorio e respondemos ás
preguntas que propón o libro do alumnado.

- Realizamos as actividades asociadas á distribución da auga na Terra do LA e as dos RF.

- Investigamos, como propón o LA, as características do mar Morto.

Tarefa 4: Coñecemos o ciclo da auga.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-  Describimos, co LA, os distintos estados polos que pasa a auga ao longo do seu ciclo.

-  Traballamos coas imaxes do LA dun experimento levado a cabo no laboratorio que recrea o
ciclo da auga e respondemos ás cuestións que se formulan.

-  Realizamos as actividades asociadas ao ciclo da auga contidas no LA, nos RF e nos RD.

-  Traballamos en gran grupo a actividade 3 «Que pasaría se chovese moito e non se producise
a evaporación».

Tarefa 5: Coñecemos como consumimos a auga.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Realizamos unha clasificación dos usos da auga.

-  Describimos as formas nas que alteramos a auga, como podemos esgotar as reservas e
como se reutiliza.

-  Realizamos as actividades asociadas á forma na que consumimos a auga.

- Traballamos coa imaxe sobre o abastecemento de auga dunha cidade que mostra o LA.

Tarefa 6: Coñecemos a xestión sostible da auga.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Estudamos de que factores depende a cantidade dispoñible de auga.

-  Describimos en que consiste a xestión sostible e as actuacións necesarias para lograla.

-  Realizamos as actividades asociadas á xestión sostible da auga propostas no LA.

-  Traballamos de forma cooperativa na distribución do acceso a fontes de auga potable do
mundo.

-  Traballamos en pequenos grupos coas imaxes sobre medidas de aforro de auga no uso
cotián.

-   Elaboramos  a  actividade  suxerida  polo  LA  sobre  realizar  propostas  de  medidas  para
conseguir unha xestión sostible da auga no municipio.

Tarefa 7: Realizamos o obradoiro de ciencias e a tarefa de «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA con atención os materiais precisos, a montaxe e os pasos que debemos seguir
para lograr a simulación.

-  Realizamos as actividades asociadas a este experimento do LA.

-  Traballamos por grupos a actividade «Emprender - Aprender» e expóñense os resultados de
cada grupo en común.

Tarefa 8: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do LA.

-  Lemos con atención os textos das actividades de «Avanza» do LA, investigamos utilizando
as TIC e resólvense na clase.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 



A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización das actividades experimentais e de observación propostas na PD.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-   Traballo  en  grupo  cooperativo  de  2  ou  3  alumnos  ou  alumnas  no  desenvolvemento
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Diverso material para a realización do obradoiro de ciencias.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Avaliación  da  unidade  e  xerador  de  probas  escritas  para  a  avaliación  dos  contidos  da
unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO»

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas de avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no anexo do portfolio da
materia).

http://anayaeducacion.es/


10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas
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10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A xeosfera (I). Os minerais

Descrición da unidade
Nesta unidade estudarase a capa sólida da Terra, é dicir, a xeosfera. Esta é a capa máis difícil
de estudar, xa que non se dispón da tecnoloxía necesaria para acceder ás súas profundidades.

Empezarase  estudando  como  é  o  relevo  da  súa  superficie  e  como  é  a  súa  estrutura,  e
describiranse  as  capas  que  se  diferencian  nela.  Farase  especial  fincapé  no  concepto  de
litosfera e placa litosférica.

Posteriormente, estudaranse os minerais como materiais que constitúen a codia. Comezarase
por definir o que é un mineral e a continuación describiranse as principais propiedades e farase
unha clasificación destes. Finalmente indicaranse as principais aplicacións dos minerais. 

Por último,  no obradoiro de ciencias  o alumnado estudará de forma práctica algunhas das
propiedades  dos minerais  que lles  permitirán  a súa identificación.  Así  mesmo,  traballarase



sobre  a  necesidade  da  reciclaxe  dos  materiais  como  unha  medida  para  aforrar  materias
primas, para iso tomarase como modelo a reciclaxe do aluminio:

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Como é a Terra. O relevo e a estrutura da xeosfera.
-  Os minerais. Propiedades dos minerais.
-  A clasificación dos minerais.
-  Os principais usos que facemos dos minerais.
-  Recoñecemento dalgunhas propiedades dos minerais.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer o relevo da xeosfera e as capas que se diferencian nela, e sinalar as características
da litosfera.

 -   Saber  qué  é  un  mineral  e  describir  as  principais  propiedades  que  permiten  a  súa
identificación.

 -  Diferenciar os principais grupos nos que se clasifican os minerais e recoñecer os exemplares
máis correntes de cada un deles.

 -   Coñecer  os  principais  minerais  da  xeosfera  que  utilizamos  e  saber  para  que  os
empregamos.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a xeosfera e os
minerais que a constitúen.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita sobre estes.

 -   Promover  o  desenvolvemento  de  destrezas  básicas  e  de  estratexias  para  organizar,
memorizar e recuperar a información.  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  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
utilizamos:

-  Os cristais.
-   Os  minerais  non

metálicos  de  uso
industrial.

-   Os  minerais
metálicos.

-   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 a
xeosfera  e  os
minerais  que  a
constitúen.

-   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.

  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
cales son as súas
características.

CCL,
CMCT,
CD

  3.2.  Comprende que é
a  litosfera  e  que
son  as  placas
litosféricas.

CCL,
CMCT,
CD

  4.  Comprender que é
un mineral e saber
a  súa  relación
coas rochas.

  4.1.   Comprende  as
características que
debe  ter  unha
substancia  para
ser  considerada
mineral.

CCL,
CMCT,
CD

  5.   Coñecer  as
principais
propiedades  dos
minerais  que
permiten  a  súa
identificación.

  5.1.   Coñece  as
principais
propiedades  dos
minerais e é capaz
de  utilizalas  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 un deles

CCL,
CMCT,
CD,

  7.   Coñecer  os
principais  minerais
da  xeosfera  que
utilizamos  e  cales
son  as  súas
aplicacións.

  7.1.   Identifica  os
principais  minerais
da  xeosfera  que
utilizamos  e
describe cales son
as  súas
aplicacións.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC

  8.   Comprender
informacións,  e
adquirir
vocabulario  sobre
a  xeosfera  e  os
minerais  que  a
constitúen,
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
a  xeosfera  e  os
minerais  que  a
constitúen,
expresa
coñecementos  e
opinións  de  forma
oral  e  escrita,  e
mostra  interese
pola  lectura  de
textos.

CCL,
CMCT,
CD



-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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,
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,
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,
CSC



11.2.   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.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA,
CSC,

CSIEE

12.   Elaborar  traballos
con  pulcritude  e
sentido estético.

11.2.   Utiliza  imaxes  e
debuxos  das
capas da xeosfera
e dos minerais.

CCL,
CMCT,
CD,

CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Coñece as distintas capas que hai
na  Terra  e  sabe  cal  é  a  súa
composición.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  citar  as  capas  nas
que se divide a Terra.

  2.1.  Recoñece e describe as formas de
relevo  das  zonas  emerxidas  e
somerxidas da xeosfera.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe  do  apartado «Como é a  terra»,
para  facer  un  debuxo  dos  relevos
emerxidos, incluído un resumo das súas
características.

-   Actividade  do  LA,  que  traballa  coa
imaxe do apartado «Como é a Terra»,
para  facer  un  debuxo  dos  relevos
somerxidos,  incluído  un  resumo  das
súas características.



  3.1.   Coñece  as  capas  que  forman a
xeosfera e sabe cales son as súas
características.

-  Actividade do LA do apartado «Como é
a  Terra»  para  representar  un  corte
transversal  da  Terra,  indicando  nel  as
principais capas e sinalando a zona.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  facer  unha  táboa
coas capas non vivas da terra, os seus
materiais e o estado.

  3.2.  Comprende que é a litosfera e que
son as placas litosféricas.

-  Actividade do LA do apartado «Como é
a  Terra»  para  nomear  as  placas
litosféricas da Terra.

  4.1.  Comprende as características que
debe ter  unha substancia para ser
considerada mineral.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
compoñentes  da  codia  terrestre:  os
minerais»  para  escribir  as  condicións
que debe cumprir unha substancia para
ser considerada un mineral.

  5.1.  Coñece as principais propiedades
dos minerais e é capaz de utilizalas
para identificar distintas mostras de
minerais.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
compoñentes  da  codia  terrestre:  os
minerais»  para  diferenciar  fractura  e
explotación.

  6.1.   Coñece  os  grupos  nos  que  se
clasifican  os  minerais  e  identifica
exemplares de cada un deles.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «A
clasificación  dos  minerais»  para  facer
unha  táboa  cos  grupos,  as
características  e  os  exemplos  dos
minerais non silicatados.

  7.1.  Identifica os principais minerais da
xeosfera que utilizamos e describe
cales son as súas aplicacións.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para ordenar nunha táboa
os  principais  recursos  minerais  da
xeosfera e os seus usos.

  8.1.   Comprende  os  textos  e  as
diferentes  informacións  obtidas  ao
longo  da  unidade,  adquire
vocabulario  sobre  a xeosfera  e  os
minerais que a constitúen, expresa
coñecementos e opinións de forma
oral e escrita, e mostra interese pola
lectura de textos.

-  Actividades do LA nas que se solicita a
definición  e  explicación  de  termos
relacionados cos contidos da unidade.

  9.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

10.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender» sobre como organizar  unha
campaña para reciclar aluminio.



11.1.   Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

11.2.   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.

-   Actividades  do  LA  do  apartado
«Obradoiro  de  ciencias»  para  estudar
algunhas das propiedades dos minerais.

12.1.  Utiliza imaxes e debuxos das capas
da xeosfera e dos minerais.

-  Actividade do LA do apartado «Como é
a  Terra»  para  representar  un  corte
transversal da Terra.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Realiza  unha  lectura
comprensiva  dos  textos  da
unidade.

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

Utiliza  correctamente  a
linguaxe  e  o  vocabulario
adquirido para definir termos
(descontinuidade,  litosfera,
mineral  petroxenético,
polímero,  materia  prima,
depósito,  placa  litosférica,
etc.),  explicar  conceptos  e
procesos  (as  características
da  materia  mineral,
propiedades  dos  minerais,
características  dos  silicatos,
explicar  os recursos que se
obteñen dos minerais, etc.) e
elaborar  un  resumo  da
unidade a partir dun guión.
Utiliza  correctamente  a
linguaxe  oral  para  expoñer
os coñecementos adquiridos
e  expresar  opinións  de
forma  argumentada  en
debates

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Mostra  interese  por  ler
textos  complementarios
recomendados  polo
profesor.



Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Comprende  o  que  é  a
xeosfera  e  identifica  as
capas  que  se  diferencian
nela  e  as formas de relevo
que hai na superficie. 
Coñece  os  minerais  e  é
capaz  de  identificar  algún
dos  máis  frecuentes
utilizando as propiedades.

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

Utiliza  as matemáticas  para
calcular  canta  bauxita  se
aforra  na  reciclaxe  do
aluminio.
Emprega  as  matemáticas
para  calcular  a  densidade
dun mineral como a mica.

Competencia dixital. Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Obtén  información  a  partir
de  esquemas  ilustrados,  de
presentacións e da web para
o  estudo  das  propiedades
dos  minerais  e  a  súa
identificación.
Utiliza diferentes fontes para
obter  información  sobre  os
recursos  minerais  da
xeosfera.

Manexar  ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Usa  habitualmente  os
recursos  (vídeos,
presentacións,  actividades
interactivas,  etc.)  incluídos
en
www.anayaeducacion.es.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Completa  o  mapa
conceptual sobre as capas e
materiais  da  xeosfera  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.

Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Elabora  un  resumo  da
unidade  a  partir  dun  guión
para  facilitar  a  súa
aprendizaxe.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  o  traballo  dos
científicos  para  coñecer  os
relevos  somerxidos  da
xeosfera,  as  capas  internas
da  xeosfera,  as  placas
litosféricas,  etc.,  e  é
consciente  da  importancia
de  xestionar  de  forma
sostible os recursos minerais
da  xeosfera,  mediante  a
reciclaxe,  e  de  protexer  o
medio natural,  e elabora un
texto explicándoo.

http://www.anayaeducacion.es/


Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Acepta a información obtida
polos  compañeiros  no
estudo  pormenorizado  dos
minerais.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Mostra  iniciativa  e
creatividade  para  realizar
traballos  complementarios
sobre  cuestións
relacionadas  cos  recursos
minerais da xeosfera e a súa
explotación,  nos  que
necesita  obter  información
de diferentes fontes.
Mostra interese por coñecer
as aplicacións dos diferentes
minerais.
Acepta  os  erros  ao
autoavaliarse  e  persevera
nas tarefas de recuperación.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Valora  a  importancia  que
teñen  os  debuxos
esquemáticos  para  coñecer
as  capas  da  xeosfera  e  os
relevos  que  hai  na  súa
superficie.
Aprecia  a  importancia  que
teñen  as  fotografías  para  o
recoñecemento  dos
minerais.
Valora  a  importancia  dos
recursos  minerais  da
xeosfera  na  evolución
cultural  da  humanidade  e  a
achega ao desenvolvemento
da  Xeoloxía  de  Mohs  e
outros científicos, e fai unha
redacción sobre isto.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «A xeosfera e o ser humano» e traballamos co texto e coa imaxe inicial

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as ideas previas, as dificultades
de aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Realizamos de forma cooperativa a actividade de «Pensamos en grupo» sobre a xeosfera: o
seu relevo e a súa estrutura, e sobre os minerais. Observamos a imaxe e recoñecemos as
formas do relevo.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade do RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.



-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos como é a Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Enumeramos, co LA, as capas que se diferencian na Terra e describimos o relevo das zonas
emerxidas e das zonas somerxidas da xeosfera.

-   Traballamos  coas  imaxes  «O  relevo  das  zonas  emerxidas»  e  «O  relevo  das  zonas
somerxidas» do LA, e realizamos as actividades asociadas.

-  Describimos, co LA, as capas que forman a xeosfera e explicamos as características da
litosfera.

-  Traballamos coas imaxes «A estrutura do interior da Terra» e «As placas litosféricas» do LA,
e facemos a actividade asociada.

-  Realizamos as actividades asociadas á xeosfera do LA, dos RF e dos RD

Tarefa 3: Coñecemos que son os minerais e cales son as súas principais propiedades.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos,  co  LA,  as  características  que ten que ter  unha substancia  para  que sexa
considerada un mineral e realizamos as actividades asociadas.

-  Describimos as principais propiedades dos minerais e realizamos as actividades asociadas a
elas do LA e dos RF.

-  Traballamos con diversas imaxes sobre as propiedades dos minerais do LA, tales como
«Como se calcula  a densidade  dun mineral»  e  «Como se calcula  a dureza dun mineral
mediante a escala de Mohs», e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Visualizamos a presentación «Friedrich Mohs e a escala de dureza dos minerais» da web de
Anaya dixital e realizamos as actividades propostas.

Tarefa 4: Diferenciamos os principais grupos de minerais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD..

-  Describimos as características dos silicatos co LA e co material dixital dos RD, e sinalamos
os minerais máis representativos deste grupo.

-   Describimos  os  grupos  de  minerais  non  silicatados  e  citamos  os  representantes  máis
destacados de cada un deles co LA e co material dixital dos RD.

-   Investigamos  de  forma  cooperativa  sobre  as  características,  depósitos  e  utilidades  dos
minerais como se propón no LA.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD e dos RF sobre os grupos de minerais.

Tarefa 5: Coñecemos os recursos de minerais da xeosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Coñecemos, co LA, os principais usos que facemos dos minerais que obtemos da codia.

-  Realizamos as actividades propostas do LA e dos RF.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre as aliaxes, e destacamos as máis utilizadas polo
ser humano. 

Tarefa 6: Estudamos algunhas propiedades dos minerais e organizamos unha campaña
para reciclar.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto para poder determinar algunhas das propiedades dos minerais.

-  Realizamos as actividades asociadas a este experimento do LA. 



-  Lemos con atención o texto sobre a necesidade da reciclaxe dos materiais, realizamos de
forma  cooperativa  a  reciclaxe  do  aluminio  e  facemos  as  actividades  asociadas  a  este
experimento que se propoñen no LA. 

Tarefa 7: Realizamos as actividades propostas no apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos o esquema conceptual, o resumo e interpreta imaxes de «Practica o aprendido»
do LA.

-  Realizamos o conxunto de actividades de Aplica e Avanza de «Practica o aprendido» do LA.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Observación de minerais no laboratorio.

-   Traballo  reflexivo  individual  no  desenvolvemento  das  actividades  e  de  proxectos  para
investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do  alumnado,  dicionarios,  guías  de  minerais,  enciclopedias,  mapas  das  placas
litosféricas, medios informáticos de consulta.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesor.

-  Colección de minerais.

-  Claves dicotómicas sinxelas para clasificar minerais.

-  Diverso material de laboratorio: lupas, balanza, probetas, porcelanas, navalla, martelo, etc.
para realizar o obradoiro de ciencias

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-   Proba de avaliación  da unidade  11 e xerador  de probas escritas para a avaliación  dos
contidos da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».



Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación. 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A xeosfera (II). As rochas.

Descrición da unidade
Nesta  unidade  continúase  co estudo dos materiais  da xeosfera  que se iniciou  na unidade
anterior, estúdanse as rochas.

Comezarase definindo que é unha rocha e a continuación describiranse de forma superficial as
súas propiedades e os tipos de rochas que existen.

Posteriormente estudaranse cada un destes grupos e farase unha clasificación deles, citaranse
os exemplares máis representativos. Finalmente tratarase o estudo dos combustibles fósiles,
que ata hai pouco tempo se incluían dentro das rochas sedimentarias.

Por último, ao estudar os usos que facemos das rochas, pódeselles pedir aos alumnos e ás
alumnas que investiguen sobre os materiais empregados na rexión na construción dos edificios
e que descubran a súa procedencia. 

Para rematar, no obradoiro de ciencias o alumnado utilizará unhas claves dicotómicas para
identificar  distintos tipos de rochas correntes. Así mesmo, traballarase sobre a creatividade
para o deseño de novos produtos que melloren a nosa actividade cotiá.   

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

 -  As rochas: concepto, propiedades e tipos.

 -  As rochas magmáticas. Clasificación das rochas magmáticas.

 -  As rochas metamórficas. Clasificación das rochas metamórficas.

 -  As rochas sedimentarias. Clasificación das rochas sedimentarias. Os combustibles 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.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer que é unha rocha e cales son as principais propiedades que permiten identificalas.

 -   Explicar  que  son  as  rochas  magmáticas  e  distinguir  os  grupos  nos  que  se  dividen
recoñecendo os exemplares máis representativos de cada un deles.

 -  Comprender o proceso de formación das rochas metamórficas e diferenciar os grupos nos
que se clasifican identificando os exemplares máis representativos de cada un deles.

 -  Describir os principais grupos nos que se clasifican as rochas sedimentarias e identificar os
principais representantes de cada un deles.

 -  Explicar como se orixinan os principais tipos de combustibles fósiles e para que se utilizan.

-  Coñecer para que utiliza o home as rochas da xeosfera e como se realiza a súa extracción.

-   Utilizar  diferentes TIC para investigar e ampliar  os coñecementos sobre as rochas e os
combustibles fósiles

-   Adquirir  vocabulario  específico sobre as rochas e os combustibles  fósiles  para expresar
coñecementos de forma oral e escrita



  
3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
(CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC), sentido de iniciativa e espírito
emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  Os compoñentes da
codia  terrestre:  as
rochas.

-  Concepto de rocha.
-   Propiedades  das

rochas.
-  Tipos de rochas. 
-   As  rochas

magmáticas.
-  Tipos  de  rochas

magmáticas.
-   As  rochas

metamórficas.
-   Tipos  de  rochas

metamórficas.
-   As  rochas

sedimentarias.
-   Tipos  de  rochas

sedimentarias.
-   O  carbón  e  o

petróleo.
-   A  utilización  das

rochas.
-   As  rochas  que

utilizamos.
-   A  extracción  dos

recursos  da
xeosfera.

-   O  uso  dos
combustibles fósiles.

-   Comprensión  de
informacións,
adquisición  de
vocabulario,  uso  da
lingua  como
instrumento  de
comunicación  e
mantemento  dunha
actitude  favorable
cara á lectura.

-  Coñecemento e uso
responsable das TIC
ao  investigar  sobre
as rochas.

-   Uso  de  estratexias
para  tratar  a
información,

  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

  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 un deles.

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 un deles.

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 un deles.

CCL,

CMCT,

CD

  4.2.  Comprende como
se  orixinan  os
combustibles
fósiles  e  cal  é  a
súa utilización.

CCL,

CMCT,

CD

  5.Coñecer  as
principais  rochas
que  utilizamos,  as
súas aplicacións  e
a súa explotación.

  5.1.   Coñece  as
principais  rochas
da  xeosfera  que
utilizamos  e  cales
son  as  súas
principais
aplicacións.

CCL,

CMCT,
CD



convertela  en
coñecemento  propio
e aplicala a distintos
contextos,  e
participación  activa
no  propio  proceso
de aprendizaxe.

  5.2.   Describe  os
distintos  procesos
que  se  utilizan
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.   Comprende  os
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,
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,

CSYC,

SIEP

  9.   Realizar  un
traballo
experimental  con
axuda  dun  guión
de  prácticas,
describindo  a  súa
execución  e

  9.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,
respecta  e  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CLL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC



-   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.

interpretando  os
seus resultados.

  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.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSYC,

SIEP

10.   Elaborar  traballos
con  pulcritude  e
sentido estético.

10.1.   Utiliza  imaxes  e
debuxos  das
rochas  para
realizar
presentacións.

CCL,

CMCT,

CEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Sabe qué é unha rocha, coñece as
súas  propiedades  e  os  diferentes
grupos que hai.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
compoñentes  da  codia  terrestre:  as
rochas» para explicar de que dependen
principalmente  as  propiedades  dunha
rocha.

  2.1.   Define  que  é  unha  rocha
magmática, recoñece os grupos nos
que se dividen e identifica as rochas
máis  representativas  de  cada  un
deles.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para nomear os grupos de
rochas magmáticas e exemplos.

  3.1.  Explica como se forman as rochas
metamórficas,  coñece  os  grupos
nos que  se dividen  e  identifica  os
representantes  máis  frecuentes  de
cada un deles.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
rochas  metamórficas»  para  diferenciar
as rochas foliadas e as non foliadas. 



  4.1.   Coñece  os  grupos  nos  que  se
dividen  as  rochas  sedimentarias  e
identifica  os  principais  exemplares
de cada un deles.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
os aprendido» para nomear  os grupos
de  rochas  sedimentarias  e  exemplos
destes.

  4.2.   Comprende como se orixinan os
combustibles fósiles e cal  é a súa
utilización.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o  aprendido»  para  detallar  como  se
forma o petróleo.

  5.1.   Coñece  as  principais  rochas  da
xeosfera que utilizamos e cales son
as súas principais aplicacións.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
rochas  que  utilizamos  e  extracción»
para buscar información sobre os usos
do formigón.

  5.2.  Describe os distintos procesos que
se utilizan para extraer os recursos
da xeosfera.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
rochas  que  utilizamos  e  a  súa
extracción» para diferenciar  unha mina
subterránea e unha canteira.

  6.1.   Comprende  os  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.

-  Actividades do LA nas que se solicita a
definición  e  explicación  de  termos
relacionados cos contidos da unidade.

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica
o aprendido» para completar o esquema
da unidade.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «As
rochas  sedimentarias»  para  utilizar  os
recursos dixitais e explicar as diferenzas
na formación do carbón e do petróleo.

  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación,  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividade  do  LA  do  apartado  «Os
compoñentes  da  codia  terrestre  as
rochas» para descubrir como se estuda
unha rocha.

  9.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, respecta
e coida os instrumentos e o material
empregado.

-   Actividade  do  LA  do  apartado
«Obradoiro de ciencias» para usar unha
clave dicotómica para identificar rochas.

  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.

10.1.   Utiliza  imaxes  e  debuxos  das
rochas para realizar presentacións.

-   Actividade  da  PD  para  realizar  unha
presentación  sobre  a  importancia  das
rochas.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 



Comunicación
lingüística.

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

Define  e  emprega
correctamente  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como: rocha, polímero, rocha
endóxena,  rocha  esóxena,
rocha foliada,  metamorfismo,
etc.
Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  describir  as
propiedades  das  rochas,  as
características  dos  silicatos;
para  indicar  as  diferenzas
entre as rochas metamórficas
foliadas  e  as  non  foliadas;
para  explicar  as  diferenzas
na formación do carbón e do
petróleo;  explicar  como  se
forma  distintos  materiais  de
construción etc.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Elabora,  utilizando  un
vocabulario  adecuado,  unha
hipótese  para  explicar  por
que as  rochas metamórficas
foliadas  están  formadas  por
cristais  máis  grandes;  por
que  o  mármore é  adecuado
para  facer  esculturas  e  as
lousas para tellados, etc.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Mostra interese por ler textos
complementarios
recomendados  polo
profesorado.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Coñece os principais  grupos
de  rochas  que  existen  e  é
capaz de identificalas.
Valora  a  importancia  das
rochas  polas  súas
aplicacións  en  distintos
campos  e  redacta  un  texto
explicativo sobre isto.

Tomar  conciencia  dos
cambios  producidos  polo
home no ámbito natural e as
repercusións  para  a  vida
futura.

Coñece as repercusións que
ten para o medio o uso dos
combustibles  fósiles  e
explícao nunha redacción.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra  obter  información  do
cambio  climático,  das

http://www.anayaeducacion.es/


biomoléculas e das vacinas.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Organiza  en  táboas  a
información  relativa  aos
diferentes  tipos  de  carbón,
etc.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Elabora  un  resumo  da
unidade  a  partir  dun  guión
para  facilitar  a  súa
aprendizaxe.
Realiza  as  actividades  finais
da  unidade  para  autoavaliar
os coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora o esforzo na creación
das  claves  dicotómicas  e  a
importancia que teñen para a
identificación  e  clasificación
das rochas e é consciente da
importancia  de  protexer  o
medio  natural  ante  a
explotación  descontrolada
das  rochas  da  xeosfera,  e
escribe un texto sobre isto.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  no  deseño,
promoción,  etc.  de  novos
produtos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma  adecuada  as  tarefas
recomendadas.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Propón  o  deseño  de  novos
produtos.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Aprecia  a  importancia  da
fotografía  no  estudo  das
rochas  e  a  importancia  que
teñen  algunhas  rochas  nas
creacións  artísticas,  e  fai
unha  redacción
argumentando a súa opinión.

 

6. TAREFAS 



Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Rochas e pedras, son o mesmo?» e traballamos co texto e coa imaxe
inicial.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as ideas previas, as dificultades
de aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Realizamos de forma cooperativa a actividade do LA «Pensamos xuntos» sobre as rochas.
Observamos a imaxe e recoñecemos as rochas.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade do RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos que é unha rocha, as súas propiedades e os tipos que hai.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Coñecemos que é unha rocha, describimos as propiedades das rochas e coñecemos os
principais grupos de rochas que existen na codia co LA.

-  Traballamos coa imaxe do LA «Como aparecen algunhas rochas na natureza» e realizamos
a actividade asociada.

-  Traballamos coa imaxe do LA «Como se estuda a composición e textura dunha rocha» e
realizamos a actividade asociada.

-  Realizamos as actividades asociadas do LA, dos RF e dos RD.

Tarefa 3: Definimos rocha magmática e clasificamos ás rochas magmáticas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos  que  é  unha  rocha  magmática  e  diferenciamos  os  dous  grupos  de  rochas
magmáticas que existen sinalando as súas características co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos coas imaxes sobre os distintos tipos de rochas magmáticas do LA e realizamos
as actividades relacionadas.

-  Realizamos as actividades asociadas do LA, dos RF e dos RD.

Tarefa 4: Dicimos que son as rochas metamórficas e clasificámolas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Definimos que é unha rocha metamórfica e diferenciamos os grupos que existen sinalando as
características de cada un deles co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA sobre os distintos tipos de rochas metamórficas e realizamos
as actividades propostas.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD e dos RF sobre as rochas metamórficas.

Tarefa  5:  Clasificamos  as  rochas  sedimentarias  e  explicamos  como  se  forman  os
combustibles fósiles.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos  as  características  dos  dous  grandes  grupos  de  rochas  sedimentarias  que
existen e realizamos as actividades asociadas, co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos coas imaxes sobre os distintos tipos de rochas sedimentarias do LA. 

-  Explicamos que son os combustibles fósiles e describimos como se formou o carbón e o
petróleo co LA. 

-  Investigamos na web sobre as diferenzas na formación do carbón e do petróleo como se
propón no LA.



Tarefa 5. Coñecemos os recursos da xeosfera e a súa explotación.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Coñecemos as rochas que obtemos da codia e o uso que facemos delas co LA e realizamos
as actividades asociadas do LA e dos RF.

-  Traballamos coa imaxe “Como se fabrica o formigón” do LA e investigamos sobre os usos do
formigón como se propón no LA. 

-  Buscamos na web de Anaya dixital información acerca de como se fabrican algúns materiais
de construción a partir de rochas e realizamos a actividade proposta. 

-  Investigamos sobre a idoneidade do mármore para as esculturas e da lousa para os tellados
como se propón no LA.

-  Describimos como se extraen os recursos da xeosfera co LA e realizamos as actividades
asociadas do LA e dos RF.

-  Explicamos que usos lles damos aos combustibles fósiles co LA.

Tarefa 6: Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de emprendemento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA o fundamento dunha clave dicotómica. A continuación coa clave dicotómica do
LA vemos os pasos que hai que seguir para identificar unha rocha.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica que aparece no LA.

-  Traballamos a actividade de emprendemento de «Deseña un produto novo», na que se dan
as pautas para deseñar un novo produto que mellore unha actividade cotiá.

Tarefa 7: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos o esquema conceptual, o resumo e interpreta imaxes de «Practica o aprendido»
do LA.

-  Realizamos as actividades do apartado Aplica e Avanza de «Practica o aprendido» do LA.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumno.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A  metodoloxía  será  activa  e  participativa,  facilitará  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva  e,  como un dos seus eixes,  favorecerá  a  adquisición  das  competencias  básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición  do  profesor  utilizando  diversos  soportes.  Antes  de  comezar  a  exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Observación de rochas no laboratorio.

-   Traballo  reflexivo  individual  no  desenvolvemento  das  actividades  e  de  proxectos  para
investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 



Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do  alumno,  dicionarios,  guías  de  rochas,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta.

-  Caderno do alumno para realizar nel as actividades propostas polo profesor.

-  Colección de rochas.

-  Claves dicotómicas sinxelas para clasificar rochas.

-   Diverso  material  de  laboratorio:  microscopio  petrográfico,  lupas,  balanza,  probetas,
porcelanas, navalla, martelo, etc. para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para o tratamento da diversidade.

-  Avaliación da unidade 12 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos da
unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 1 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

- Avaliación  dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumnado con diferentes probas orais e escritas,
ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbrica, diana, etc. (no anexo de avaliación).

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación. 

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

CONTIDOS MÍNIMOS DE

http://anayaeducacion.es/


1º  CURSO  DA  E. S. O.

OBXECTIVOS

 Aprender as características é as principais substancias químicas que compoñen os
seres vivos.

 Coñecer a estructura das células, os seus tipos e as súas funcións.

 Recoñecer  as características principais  de cada grupo de vertebrados,  as súas
funcións vitais e as adaptacións ao medio en que viven.

 Recoñecer as características principais de cada grupo de invertebrados.

 Coñecer  as  características  propias  do  reino  Plantas  e  a  súa  clasificación,  os
distintos órganos dunha planta, así como a súa forma e función e as formas de nutrición e
reprodución das plantas.

 Coñecer  a  estructura  das  bacterias  e  dos  virus.  Beneficios  e  prexuízos.
Enfermidades infecciosas.

 Entender como inflúe a actividade humana na atmosfera e no clima.

 Comprender os procesos que forman o ciclo da auga.

 Coñecer que impactos pode sufrir  a hidrosfera e que medidas podemos tomar  
para evitalos.

 Aprender  o  que  son  os  minerais  e  cales  son  os  seus  compoñentes,  as  súas
características e clasificación.

 Comprender a relación que hai entre os minerais e as rochas. É como se forman o
ciclo das rochas.

 Coñecer cales son as propiedades da materia e cales son as magnitudes de masa,
volume e densidade.

 Diferenciar os estados e os cambios da materia.

 Recoñecer a diferencia que hai entre unha mestura e unha substancia pura, e entre
un elemento e un composto.

 Familiarizarse cos símbolos dos elementos.

 Distinguir entre átomo, molécula e cristal.

 Recoñecer as propiedades da auga e a súa importancia.

CRITERIOS DE AVALIACIÓN

 Describir as capas visibles da Terra: xeosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera.

 Explicar  o  que  é  un  ser  vivo  e  en  que  consisten  as  funcións  vitais  que  os
diferencian  
da materia inerte.

 Recoñecer que a célula é a unidade mínima de vida, coñecer a súa organización
celular.

 Describir as características do reino animal e diferenciar entre un animal vertebrado
e un invertebrado. 



 Explicar  en  que  grupo  de  animais  se  clasifica  a  especie  humana,enumerar  
as súas características diferenciadoras e coñecer a súa orixe.

 Describir a característica común a todos os invertebrados e a súa clasificación.

 Clasificar plantas utilizando claves sinxelas e técnicas de observación e identificar
os trazos máis relevantes que explican a pertenza a un grupo determinado.

 Describir o proceso de nutrición das plantas, explicando o papel da fotosíntese.

 Recoñecer a estructura e o ciclo de infección dos virurs.

 Explicar os procesos físicos que rexen os fenómenos atmosféricos. E interpretar
mapas meteorolóxicos, modelos gráficos de predición e táboas que permitan predicir o
tempo.

 Coñecer  os  graves  problemas  de  contaminación  ambiental  actuais  e  as  súas
repercusións e explicar medidas para contribuír a solucionalos.

 Explicar a importancia do ciclo da auga e os problemas causados polas actividades
humanas e a contaminación.

 Definir  mineral  e  distinguilo  de  rocha  e  recoñecer  os  dous  grandes  grupos  de
minerais 

 Recoñecer  e  distinguir  os  diferentes  tipos  de rochas a  partir  de  observacións  
das súas propiedades e características. 

 Recoñecer  magnitudes  fundamentais  como  a  lonxitude,  a  masa,  o  tempo  e  a
temperatura, utilizando as unidades de uso máis común, así como de superficie, o volume
e a densidade, utilizando as unidades de uso máis común. 

 Comprender e expresar medidas de acordo co Sistema Internacional de unidades.
Realizando conversións ou cambios de unidades.

 Explicar as diferentes formas en que se presenta a materia e as diferencias entre
sólidos, líquidos e gases e as súas respectivas características. 

 Definir mestura, disolución, substancia pura, elemento e composto 

 Definir  elemento  químico,  símbolo,  número  atómico  e  familiarizarse  
coa táboa periódica. 

 Coñecer a estructura e composición da auga e enumerar as propiedades da auga 
que a fan necesaria para a vida

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN DO 1º DA E.S.O.

Para avaliar aos alumnos e alumnas dos cursos 1º da E.S.O., e coa finalidade de

comprobar o grao de adquisición das capacidades correspondentes a ditos cursos teranse

en conta os seguintes aspectos:

* Probas escritas e orais. Para avaliar os coñecementos dos/as alumnos/as e con

obxecto de poder  emitir unha nota avaliadora deles/as faranse diversas probas escritas e

orais, que serán cualificadas de 0 a 10, e que representarán o 70 % da nota final de cada

avaliación. As probas escritas serán de dous tipos: controis de dous ou tres temas, e unha



proba final de avaliación por trimestre que abarcará toda a materia vista durante el. Todas

estas probas farán nota media entre elas.

As probas escritas serán de diversos tipos: tests de relacionar, completar ocos,

verdadeiro-falso, preguntas teóricas de respostas restrinxidas, etc.

O  alumno/a  que  non  asista  a  un  control,  tanto  xustificadamente  como  non

xustificadamente, non se lle repetirá a proba, tendo polo tanto unha nota menos a hora de

calcular a nota media.

Aqueles alumnos/as que non asistan os exames de avaliacións parciais ou final,

non se lles repetira a proba, salvo se presentan un certificado médico, o xulgado ou  das

forzas de orden público, que xustifiquen dita ausencia. A non realización de devandito

exame será computado como un cero.

Nestas probas terase en conta, a parte dos coñecementos, a presentación, faltas

de ortografía e calidade da escritura.

Todo  alumno/a  que  sexa  sorprendido  copiando,  intentando  copiar  ou  deixando

copiar será cualificado con un cero, na avaliación levará a nota mínima, e dicir un 1, e terá

que realizar a proba de recuperación de toda a materia en xuño, facendo esta nota media

coa nota media do curso, e dicir, das tres avaliacións.

*  Participación  e  actitude.  Valorarase  positivamente  a  puntualidade,

comportamento,  atención,  actitude  de  traballo,  a  realización  puntual  das  tarefas

propostas, revisión de libretas, contribución individual ó traballo en grupo e participación

durante ás clases. Este apartado representará como máximo o 30 % da nota final de cada

avaliación.

As faltas de orden restaran, cada unha delas, medio punto (0,5) na nota final de

cada avaliación, así como na nota final do curso.

As  libretas  recolleran as  distintas  actividades realizadas durante  o  curso,  tanto

dentro da aula como fora dela . Para a súa avaliación terase en conta a pulcritude nos

traballos, caligrafía, faltas de ortografía, as respostas completas e ben expresadas, etc.

A nota final de cada avaliación será a media ponderada entre as probas escritas e

orais ( 70 % ) e a participación e actitude ( máximo 30 % ). No caso de que dita nota

media real sexa un número decimal, na avaliación figurará un dos números enteiros máis

próximos a dita nota, ben superior ou inferior en función da participación e actitude do

alumno/a. A nota media real será a que se terá en conta para o calculo da nota media

final de xuño. 

 



 A  nota  media  final  de  xuño  será  a  nota  media  das  tres  notas  reais  de  cada

avaliación, polo tanto terase en  conta os decimais, para posteriormente redondear a un

número enteiro por enriba ou por debaixo desta nota media do curso (para esto terase en

conta  a participación e actitude do alumno/a).  Os alumnos que non alcancen a nota

mínima esixida para aprobar, esto é un cinco, terán unha proba de recuperación, na que

entrará toda a materia explicada e traballada durante o curso. A nota de dita proba fará

media co nota media das tres avaliacións, esta nota media nunca será superior a cinco.

A proba extraordinaria de setembro será escrita, e abarcará toda a materia dada

durante o curso 2015-16, e representará o 100 % da nota final. Nesta proba extraordinaria

a nota mínima para aprobar seguirá sendo un cinco.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

1. Procedementos de avaliación inicial 

A proba de avaliación inicial poderá consistir nun exame tipo test con algunhas preguntas

de desenvolvemento, e procurarase que estean relacionadas cos estándares esenciais. 

Informarase ao departamento de orientación dos resultados máis relevantes por se fose

necesario suxerir algunha medida de reforzo e, previa consulta coa xefatura de estudos e

co departamento de orientación, informarase ás familias para que tomen as decisións que

consideren oportunas. 

Dependendo  dos  resultados,  valorarase  modificar  algúns  aspectos  da  programación,

impartir  clases de reforzo a algúns alumnos/as, modificar o número de probas que se

prevexa realizar por avaliación, etc. 

2. Procedemento de avaliación continua 

Para avaliar  ao alumnado de 1º da E.S.O.,  e coa finalidade de comprobar o grao de

adquisición das capacidades correspondentes a dito curso, teranse en conta os seguintes

aspectos:



 Probas escritas e/ou orais. En primeiro de ESO, as probas escritas e orais suporán

un 70% da nota. Haberá unha proba escrita por cada tema, e as notas farán media

entre elas. A recuperación será despois da avaliación, de cada tema suspenso,

sempre e cando a nota fora inferior a 5.

As probas escritas poderán ser de diversos tipos: tests de relacionar, completar ocos,

verdadeiro-falso,  preguntas  teóricas  de  respostas  restrinxidas,  desenvolvemento,  etc.

Nestas probas terase en conta,  a  parte  dos coñecementos,  a  presentación,  faltas  de

ortografía e calidade da escritura. 

 Informes de prácticas, actividades, caderno, preguntas orais, traballos individuais

ou en grupo, tests..., é dicir, ao traballo do alumno/a. Suporá o 30% restante.

O alumno/a que non asista a un control sen xustificar adecuadamente, non se lle repetirá

a proba, tendo polo tanto unha nota menos á hora de calcular a nota media. 

Valorarase positivamente a puntualidade, comportamento, atención, actitude de traballo, a

realización puntual das tarefas propostas

No caso de que a nota media real sexa un número decimal, na avaliación figurará un dos

números enteiros máis próximos a dita nota. A nota media real será a que se terá en

conta para o cálculo da nota media final de xuño. 

O alumnado que non acade a nota mínima esixida para aprobar, é dicir, un cinco, terán

unha proba de recuperación, na que entrará toda a materia explicada e traballada durante

o curso. A nota de dita proba fará media co nota media das tres avaliacións, esta nota

media nunca será superior a cinco. A proba extraordinaria de setembro será escrita, e

abranguerá toda a materia dada durante o curso, e representará o 100 % da nota final.

Nesta  proba  extraordinaria  a  nota  mínima  para  aprobar  seguirá  sendo  un  cinco.  A

avaliación  cualificarase con  APROBADO  se se  conseguen cinco puntos  sumando os

obtidos nos apartados anteriores. 



ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES

De  cara  a  seguir  as  estratexias  metodolóxicas  propostas  nas  unidades,  faranse

observacións reais de animais, plantas, fungos, minerais, ecosistemas, etc., na aula, no

laboratorio  ou  visitando  medios  naturais,  para  o  que  se  poderán  facer  excursións ou

saídas fóra do centro educativo.

Poderanse  engadir  outras  actividades  que,  sempre  segundo  criterios  pedagóxicos,

xurdan  ao  longo  do  curso,  en  función  de  convocatorias,  conferencias,  exposicións,

talleres, etc. 

No presente curso propoñemos unha saída á Reserva da Biosfera terras do Miño.

TEMPORALIZACIÓN  DA  1ª  ETAPA  DA  E. S. O.

1º CURSO DA E.S.O.

Primeira avaliación:

Unidade 1: A vida na terra. ( 10 sesións)
Unidade 2: Reinos Moneras ,protoctistas e fungos. ( 6 sesións)
Unidade 3: As plantas. (10 sesións)
Unidade 4: Os animais . Características xerais. ( 16 sesións)

Segunda avaliación:

Unidade 5: Os animais invertebrados. ( 10 sesións)

            Unidade 6: Os animais vertebrados. ( 10 sesións)

Unidade 7: Os ecosistemas e a biodiversidade. ( 10 sesións)
Unidade 8: O universo e a terra.( 16 sesións)

Terceira avaliación:

                     Unidade 9: A atmosfera terrestre.( 10 sesións)
Unidade 10: A hidrosfera terrestre. (10 sesións)
Unidade 11: A xeosfera (I) .Os minerais. ( 12 sesións) 

Unidade 12:  A xeosfera (II) .As rochas. (10 sesións)

PROGRAMACIÓN  DE  PROMOCIÓN  DE  ESTILOS
DE VIDA SAUDABLES  1º – 2º ESO



Introdución 

Na sociedade actual a mellora da esperanza de vida, o maior logro alcanzado
pola raza humana, vese ameazada debido á adquisición e o mantemento de
estilos de vida prexudiciais para a saúde. A enorme capacidade de adaptación do
ser humano, que lle permite entre outras cousas habitar en ambientes extremos
en todos os recunchos do mundo, converteuse nunha arma de dobre fío para a
esperanza de vida. A adquisición de hábitos de vida prexudiciais para a saúde,
como  a  inactividade  ou  a  dieta  desequilibrada,  está  a  conseguir  que  se
incrementen os índices de obesidade e de sedentarismo ata niveis alarmantes,
xa desde idades moi temperás, así como as doenzas derivadas diso e, como
consecuencia, a morte prematura.
As institucións nacionais e internacionais máis importantes no ámbito da saúde
alertan de que a prevención de comportamentos perigosos para a saúde e a
promoción de estilos de vida saudable deben abordarse en idades cada vez máis
temperás,  e  nomeadamente  desde  o  ámbito  educativo.  Estas  institucións
coinciden en que a loita contra os baixos niveis de actividade física e os seus
efectos prexudiciais, e a loita contra a obesidade e os seus efectos negativos,
son os alicerces sobre os que se debe asentar calquera intervención desde o
ámbito  educativo.  Nos  primeiros  cursos  de  ESO  o  alumnado  experimenta
importantes cambios persoais e sociais, e entra en contacto por primeira vez con
determinados hábitos tóxicos aos que debe saber enfrontarse.
O currículo  de  Promoción  de  Estilos  de  Vida  Saudables  ten  como finalidade
abordar  a  prevención  dos  efectos  negativos  da  inactividade física  e  da dieta
desequilibrada,  tratando  de  proporcionarlle  ao  alumnado  unha  serie  de
competencias que lle permitan, desde a práctica, adquirir e instaurar un estilo de
vida saudable e que este se manteña no tempo.
O currículo divídese en dous bloques de contidos: "Actividade física e saúde" e
"Alimentación  para  a  saúde".  Esta  distribución  non  determina  métodos  nin
organizacións  concretas;  soamente  responde  a  unha  forma  coherente  de
presentar os contidos, deixando liberdade ao profesorado para a súa concreción
curricular e a súa temporalización, adaptando a metodoloxía máis adecuada ás
características tanto do grupo de alumnos e alumnas como dos propios contidos.
Con todo,  dada a  importancia  que para  a  instauración  dun hábito  ten  a  súa
práctica frecuente, é importante favorecer unha metodoloxía que se fundamente
na aprendizaxe a través da práctica, o traballo en equipo e o desenvolvemento de
proxectos.
O bloque de contidos "Actividade física e saúde" está centrado no coñecemento
dos efectos positivos sobre a saúde de levar unha vida activa, e débelle permitir
ao alumnado avaliar de forma básica o seu nivel de actividade física, aplicando
métodos sinxelos e as novas tecnoloxías, á vez que deseña e pon en práctica un
plan de intervención e promoción dun estilo de vida activo tanto para el mesmo
como para as persoas do 
En definitiva, preténdese vincular o alumnado a prácticas saudables, a través de
aprendizaxes que teñan unha carga emocional positiva e que poida aplicar nas
vivencias do seu día a día. É tamén unha boa ocasión para aplicar diferentes
metodoloxías para a xestión de aula con tarefas pertinentes e contextualizadas,
buscar a relación con outras materias e, así, construír aprendizaxes significativas
para facer do alumnado suxeitos competentes no desempeño do seu propio estilo
de vida saudable. 
Recoméndanse, xa que logo, metodoloxías que poidan mobilizar coñecementos,
habilidades  e  actitudes  en  situacións  moi  próximas  á  realidade  vivida  polo
alumnado,  que  estimulen  a  súa  creatividade  e  sexan  capaces  de  crear
aprendizaxes significativas. Os traballos de campo son unha potente ferramenta



para a súa consecución nesta materia. Resulta tamén clave insistir no emprego
de  ferramentas  de  avaliación  axeitadas  e  coherentes  coas  metodoloxías
recomendadas,  sempre  adaptadas  ao  nivel  de  desenvolvemento  cognitivo  do
alumnado nos primeiros cursos de ESO.

Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 1. Actividade física e saúde

 c
 m

 B1.1.
Actividade
física  como
hábito  de  vida
saudable:
como,  cando,
onde,  canta  e
por que. 

 B1.1.  Coñecer
a relación entre
a  práctica
regular  de
actividade
física  e  a
saúde.

 PEVSB1.1.1.
Coñece  os
beneficios  para
a  saúde  da
práctica regular
de  actividade
física, así como
os  efectos
adversos  da
inactividade.

 CMCCT

 PEVSB1.1.2.
Identifica  os
principais
parámetros  de
saúde
axeitados  para
a  súa  idade,  e
relaciona  a
actividade
física  idónea
para  a  súa
mellora.

 CMCCT

 a
 c
 e
 m

 B1.2.
Avaliación  e
análise  da
postura,  da
composición
corporal  e  da
actividade
física  saudable
realizada.

 B1.2.  Avaliar  a
postura,  a
composición
corporal,  a
actividade
física
desenvolvida  e
a  inactividade,
aplicando
sistemas
sinxelos  e  as
novas
tecnoloxías.

 PEVSB1.2.1.
Coñece  e
avalía  a  súa
postura,  a
composición
corporal  (talla,
peso,  IMC,
etc.),  a
actividade  e
inactividade
física  diaria,  a
tensión  arterial,
etc.,  aplicando
sistemas
sinxelos  e  as
novas
tecnoloxías.

 CMCCT 
 CAA



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 PEVSB1.2.2.
Elabora,
analiza e avalía
un  diario  da
súa  actividade
física
desenvolvida
durante  un
período  de
tempo
acordado.

 CMCCT

 g
 l
 m

 B1.3.  Plans  e
estratexias
para  o
incremento  da
actividade
física  diaria  e
para a redución
dos  períodos
de inactividade.

 B1.3. Aplicar un
plan  para  o
incremento  da
actividade
física  saudable
ao  longo  do
día,  utilizando
os  recursos
dispoñibles  no
contorno.

 PEVSB1.3.1.
Elabora un plan
para  o
incremento  da
súa  actividade
física  diaria,
reducindo  os
tempos  de
inactividade
(televisión,
teléfono  móbil,
etc.)  e  os
desprazamento
s  con motor,  e
comprométese
a  pólo  en
práctica
durante  un
período  de
tempo
acordado  de
xeito  individual
ou en grupo.

 CMCCT
 CAA
 CSC

 PEVSB1.3.2.
Localiza  e
utiliza  os
recursos
dispoñibles  no
seu  contorno
para  a
realización  de
actividade
física saudable.

 CMCCT 
 CD
 CAA



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 PEVSB1.3.3.
Adquire  e
utiliza
estratexias
socioemocionai
s para evitar os
hábitos  tóxicos
relacionados
coa  actividade
física
(sedentarismo,
vigorexia,
dopaxe, etc.).

 CSC

 g
 l
 m

 B1.4.
Organización  e
promoción  da
práctica  de
actividade
física diaria.

 B1.4.  Deseñar,
organizar  e
difundir
actividades
para fomentar o
incremento  da
práctica  de
actividade
física diaria.

 PEVSB1.4.1.
Deseña,  utiliza
e  difunde  un
plan  de
mobilidade
peonil  e/ou  en
bicicleta no seu
contorno e/ou a
súa localidade.

 CD 
 CAA

 PEVSB1.4.2.
Deseña,  utiliza
e  difunde unha
guía  para  o
incremento  da
actividade
física  na  vida
cotiá.

 CD 
 CAA

 PEVSB1.4.3.
Organiza,  nun
medio  tanto
natural  como
urbano,
actividades
para a difusión,
o  fomento  e  a
práctica  de
actividade
física  saudable
en  grupo
(familia,  grupo
clase,  centro,
amizades, etc.).

 CMCCT
 CAA
 CSC 
 CSIEE



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

Bloque 2. Alimentación para a saúde

 l
 m

 B2.1.
Alimentación
como hábito de
vida  saudable.
Beneficios  e
riscos  para  a
saúde
derivados  da
dieta.  Modelos
de  dieta
atlántica  e
mediterránea
como  patróns
alimentarios
saudables.

 B2.1. Valorar a
alimentación
como un hábito
de  vida
saudable  e  as
recomendación
s  dietéticas  e
de  hidratación
adaptadas  á
idade, o sexo e
a  actividade
física diaria.

 PEVSB2.1.1.
Coñece  as
recomendación
s  dietéticas  e
de  hidratación,
a  importancia
para  a  saúde
dunha
alimentación sa
e  equilibrada
(variada,
suficiente, etc.),
e os riscos para
a  saúde  da
inxestión
desmesurada
de  produtos
azucrados,
salgados, etc.

 CMCCT

 PEVSB2.1.2.
Identifica  os
alimentos  e  as
recomendación
s que propoñen
os  modelos  de
dieta atlántica e
mediterránea, e
os  seus
beneficios.

 CMCCT 
 CAA



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 e
 m

 B2.2.  Inxestión
alimentaria  e
hidratación
segundo  as
recomendación
s  saudables
máis
adecuadas  á
súa  idade,  o
seu  sexo  e  a
súa  actividade
física diaria. 

 B2.2. Analizar e
avaliar de xeito
sinxelo  a
inxestión
habitual  e  a
hidratación,  e
coñecer  as
recomendación
s  de  inxestión
máis
adecuadas  á
súa  idade,  ao
seu  sexo  e  á
súa  actividade
física diaria. 

 PEVSB2.2.1.
Rexistra,
analiza e avalía
a  súa  propia
inxestión
durante  un
período  de
tempo
acordado,
tendo en conta
as
recomendación
s  para  a  súa
idade,  o  seu
sexo  e  a  súa
actividade
física diaria.

 CMCCT 
 CAA

 PEVSB2.2.2.
Coñece  as
recomendación
s  de  inxestión
alimentaria  e
hidratación
adecuadas  á
súa  idade,  ao
seu  sexo  e  ao
seu  nivel  de
actividade
física diaria.

 CMCCT

 PEVSB2.2.3.
Adquire  e
utiliza
estratexias
socioemocionai
s  para  evitar
hábitos  tóxicos
relacionados
coa
alimentación
(anorexia,
drogas, alcohol,
tabaco, etc.).

 CSC



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 g
 l
 m

 B2.3.  Deseño
de  propostas
dietéticas
sinxelas.
Estratexias
para  a
incorporación
das
recomendación
s  de
alimentación  e
hidratación
como hábito de
vida saudable.

 B2.3.  Deseñar,
utilizar  e
difundir
estratexias
para  a
adquisición  de
hábitos  de
alimentación  e
hidratación
saudables.

 PEVSB2.3.1.
Deseña,  utiliza
e  difunde unha
guía  para
aplicar  as
recomendación
s  dietéticas  e
de  hidratación
adaptadas  á
idade,  ao  sexo
e  á  actividade
física  diaria, e
comprométese
a  aplicala
durante  un
período  de
tempo
acordado.

 CMCCT 
 CD
 CAA

 B2.4.  Deseñar
dietas  sinxelas,
aplicando  as
recomendación
s  segundo
idade,  sexo  e
actividade
física  diaria
durante  un
período  de
tempo
acordado.

 PEVSB2.4.1.
Deseña  e
elabora  unha
proposta  de
almorzos  e
merendas
saudables,
respectando as
recomendación
s  dietéticas
para  a  súa
idade,  o  seu
sexo  e  o  seu
nivel  de
actividade
física,  e
comprométese
a  desenvolvela
durante  un
período  de
tempo
acordado.

 CMCCT
 CAA
 CSIEE



Promoción de Estilos de Vida Saudables. 1º/2º de
ESO

Obxectivos Contidos Criterios de
avaliación

Estándares de
aprendizaxe

Competencias
clave

 l
 m

 B2.4.
Estratexias
para  a
selección  de
alimentos  e
bebidas,  que
permitan  o
cumprimento
das
recomendación
s.  Etiquetaxe
nutricional  dos
alimentos e das
bebidas.

 B2.5.  Facer
unha  escolla
axeitada  de
alimentos  e  de
bebidas  á  súa
idade,  ao  seu
sexo  e  á  súa
actividade
física  diaria,
valorando
criticamente  as
indicacións  da
etiquetaxe  dos
produtos.

 PEVSB2.5.1.
Elabora  unha
lista da compra
semanal,
respectando as
recomendación
s  dietéticas
segundo  a
idade, o sexo e
a  actividade
física diaria.

 CMCCT 
 CAA

 PEVSB2.5.2.
Interpreta
correctamente
e  de  xeito
básico  a
etiquetaxe
nutricional  dos
produtos
alimenticios,
identificando os
valores
recomendados
para  a  súa
saúde.

 CMCCT 
 CAA

       Nesta materia non hai libro de texto polo que o profesor/a terá que proporcionar
o alumnado o material didáctico a través da páxina web e da plataforma moodle do
instituto.

       A  causa  da  diversidade  de  disciplinas  que  utilizaron  o  termo  “estilo  de  vida
saudable”existen innumerables definicións. A OMS para Europa define: “ Forma xeral de vida
baseada na interación entre as condicións de vida nun sentido amplo e os patrons individuaisd de conducta determinados por
factores socioculturais e características persoais”.

         O termo estilo de vida saudable ten en conta os comportamentos que implican un
risco para a saúde  como aqueles outros que a protexen.

      A práctica de estilos de vida saudables é unha elección persoal e ten que ver coas
posibilidades que cada individuo ten: sexo ,idade, raza, recursos socioeconómicos. 

      Variables importantes no estudo dos estilos de vida saudables.  Os primeiros
estudos surdiron dende o ámbito da prevención das enfermidades cardiovasculares.1)
consumo de tabaco e alcohol, 2) exercicio físico, 3) hábitos de alimentación, 4) actividade
física,  5)  consumo  de  medicamentos,  6)  Hábitos  de  descanso,  7)  hixiene  dental,  8)
actividades de tempo libre, 9) consumo de drogas, 10) conducta sexual, 11) chequeos
médicos .



      Relación entre os contidos dos estilos de vida saudables nos adolescentes.
Elliot (1993) recolle 5 explicacións diferentes : 1) As conductas teñen unha causa común,
como poden ser rasgos de personalidade,desorde clínico,orientación social o proceso de
desarrollo,  2)  as conductas están vinculadas coa experiencia  social  e  aprendense en
grupo,unhas unidas a outras, 3) as conductas constituen medios alternativos para acadar
algunhas metas persoais, 4) as conductas están vinculadas coas expectativas normativas
de grupos  particulares ou culturas, 5) as conductas están vinculadas casualmente unhas
con outras.

        Outros comportamentos problemáticos da idade adolescente son: a delincuencia ,
absentismo  escolar,  consumo  de  alcohol,  consumo  de  drogas,  vandalismo,  peleas,
conducta sexual precoz. O risco nos adolescentes combina a falta de actividade física con
maior probabilidade de fumar e consumir alcohol etc.

        

TEMPORALIZACIÓN.

      Na primeira avaliacion  : De 9 a 10 sesións dedicaranse o estudo da   alimentación sana
e  variada.   A  esta  idade  acostuman a  rexeitar  comer  froita,  verdura,  legumes,  peixe.
Gustan da bolleria industrial, refrescos etc.   Estudaránse as enfermidades asociadas con
malos hábitos alimenticios e dicir    malnutrición: Bulimia, anorexia, obesidade, caries,
estreñimento etc. 

    

    Na segunda avaliación: os alumnos/as só teran de 10 a 12 sesións o que dificulta o
profesorado traballar moi profundamente os contidos, por iso van tratar o relacionado coa
necesidade de que todos realicen a maior  actividade física que lles sexa posible. Hai
adolescentes que fan deporte de forma habitual,  pero moitos estan demasiadas horas
diante  da  televisión,  consolas,  teléfonos  móviles  e  dicir  vida  sedentaria  que  leva  a
obesidade, estrés e todo tipo de problemas asociados.

        Hai que insitir que unha actividade física saudable lles condiciona para vida  sen
alcohol  e  tabaco,  nos que cada vez os adolescentes se inician antes de forma moi
preocupante.  as  enfermidades  asociadas  con  malos  hábitos  alimenticios  e  dicir
malnutrición: Bulimia, anorexia, obesidade, caries, estreñimento etc. 

  

    Na terceira  avaliación:  De 9  a  10 sesións trataranse temas como:  absentismo
escolar,  vandalismo,  peleas  e  conducta  sexual  precoz.  Temas  que  a  diario  se
observan nos IES. E que é necesario concienciar o alumnado para que non se metan
nese mundo que tantos problemas está ocasionando.  Todos os días en WhastsApp
vemos agresións entre menores en todas as cidades galegas e españolas. 

        Os alumnos/as van ser avaliados polos traballos que se lles propoñan. Tamén pola
súa participación na aula, exposición dos traballos.Son moitos alumnos por aula o que
non facilita unha metodoloxía activa e participativa. 

              Xa que este curso hai moitos alumnos por aula e só dispoñemos dunha hora
lectiva semanal para a súa atención, imos observando que o comportamento non é o moi
axeitado polo que decidimos puntuar con aproximadamente un 50% na nota da avaliación
a  actitude  fronte  a  materia  con  todo  o  que  eso  conleva  (  respeto  o  profesor  e  os
compañeiros,  atención,  participación,  traballo  na  clase,  aproveitamento  das
explicacións,etc)  Outro 50% aproximadamente corresponderá ás probas escritas. Terán a
posibilidade de recuperación nas probas escritas cando a cualificación sexa negativa.



       

        

PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E  XEOLOXÍA 3º
ESO



BIOLOXIA  E  XEOLOXÍA  3°  ESO     

OBXECTIVOS DE ETAPA 

A bioloxía e a xeoloxía de 3º de ESO contribuirá a desenvolver no alumnado as
capacidades  que  lles  permita:  
 - Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos
no  respecto  ás  outras  persoas,  practicar  a  tolerancia,  a  cooperación  e  a
solidariedade  entre  as  persoas  e grupos,  exercitarse  no  diálogo  afianzando  os
dereitos humanos como valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para
o  exercicio  da  cidadanía  democrática.  
  - 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.  
- Valorar  e  respectar  a  diferenza  de  sexos  e  a  igualdade  de  dereitos  e
oportunidades entre eles. Rexeitar os 

- Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e
nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos
de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos.

- Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información para, con
sentido  crítico,  adquirir  novos  coñecementos.  
- Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, así como coñecer e
aplicar  os  métodos  para  identificar  os  problemas  nos  diversos  campos  do
coñecemento  e  da  experiencia.  
- Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación,
o sentido crítico,  a iniciativa persoal  e a capacidade para aprender a aprender,
planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
información no dicionario. 

TEMPORALIZACIÓN   

Unidade didáctica 1: A organización do corpo humano - 4 sesións.



Unidade didáctica 2: A alimentación e nutrición I: a dieta - 6 sesíóns ). 

Unidade didáctica 3: Aparatos para a nutrición:dixestivo e respiratorio -
4  sesións.  

Unidade didáctica 4: Aparatos para a nutrición - 5 sesións. 

Unidade didáctica 5: A función de relación - 6 sesións.  

Unidade didáctica 6: A reprodución humana - 6 sesións.  

Unidade didáctica 7: A saúde e a enfermidade - 3 sesións.  

Unidade didáctica 8: A dinámica da terra - 8 sesións.

Unidade didáctica 9: A modelaxe do relevo - 8 sesións. 

 CRITERIOS DE AVALIACIÓN   

1.  Recoñecer  os  aspectos  que  inflúen  na  saúde.  
2.  Valorar  a  importancia  dos  estilos  de  vida  para  previr  enfermidades  e
mellorar  a  calidade  de  vida.  
3.  Valorar  as  achegas  das  ciencias  biomédicas.  
4. Explicar os mecanismos de defensa que evitan ou loitan contra os axentes
causantes  de  enfermidades.  
5.  Coñecer  os  aspectos  básicos  da  reprodución  humana.  
6.  Describir  os  acontecementos  da  fecundación,  o  embarazo  e  o  parto.  
7.  Comprender  o  funcionamento  dos  métodos  de  control  da  natalidade.  
8. Valorar o uso de métodos de prevención de enfermidades de transmisión
sexual.  
9. Explicar os cambios fundamentais que sofre o alimento ao longo de todo o
proceso  da  nutrición.  
10.  Xustificar  a  necesidade  de  adquirir  hábitos  alimentarios  saudables.  
11.  Coñecer  os  órganos  dos  sentidos.  
12.  Explicar  a  misión  integradora  dos  sistemas  nervioso  e  endócrino.  
13.  Relacionar  as  alteracións  máis  frecuentes  cos  órganos  e  procesos
implicados. 
14. Identificar os factores sociais que repercuten negativamente na saúde.  
15.  Identificar  a  acción  dos  axentes  xeolóxicos  externos.  
16.  Explicar  a  orixe  das  rochas  sedimentarias.  
17.  Identificar  a  relación  entre  a  explotación  dos  recursos  naturais  e
determinados  impactos  e  riscos  ambientais.  
18.  Valorar  a  xestión  racional  dos  recursos  naturais.  



19. Determinar os trazos do traballo científico con propostas de resolución
dalgún  problema  ambiental  de  actualidade.  
20.  Valorar  a  situación  mundial  da  distribución  da  riqueza,  identificando
interrelacións xeopolíticas, sociais, económicas e culturaís.

PROCEDEMENTOS  DE  AVALIACIÓN   

 INSTRUMENTOS  DE  AVALIACIÓN  
Realizaranse probas escritas, probas orais con chamadas na clase, resolución de
exercicios, traballos individuais e en grupo, prácticas de laboratorio e valorarase a
actitude  e  o  interese  amasado  polo  alumnado  ante  a  materia.  
No curso de terceiro de ESO realizaranse dúas probas escritas cada avaliación.  

 PRIMEIRA  AVALIACIÓN  

Desenvolveranse  as  unidades  1,  2,  3  e  4.   

 SEGUNDA  AVALIACIÓN  

Desenvolveranse  as  unidades  5,  6,  e  7  .  

 TERCEIRA AVALIACIÓN 

Desenvolveranse  as  unidades  8  e  9.   
Para os alumnos que non superaron as probas haberá unha recuperación despois
de cada avaliación  e un exame final  para  recuperar  as  avaliación  pendentes.  

  PONDERACIÓN  
70%  para  as  probas  escritas.  
10%  para  actitude  e  interese  amosados  na  aula.  
10%  para  traballos  e  prácticas  de  laboratorio.  
10% para traballo desenvolto na aula. 

A nota mínima para facer media nos controis será un 4.

Se un alumno/a é sorprendido copiando irá con toda a materia a xuño. 

Í



UNIDADE DIDÁCTICA 1

nidade 1
  1.  Presentación da unidade 

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A organización do corpo humano

Descrición da unidade
A unidade iníciase co estudo dos niveis de organización da materia, facendo unha clasificación
sinxela  das  biomoléculas  que  compoñen  a  materia  viva.  A  continuación,  estúdanse  os
seguintes niveis: expóñense as características das células humanas, defínese o concepto de
diferenciación celular e os distintos tecidos humanos e clasifícanse os aparatos ou sistemas
segundo a súa función. Por último, estúdanse o microscopio óptico e o electrónico.

Para rematar a unidade,  no apartado «Obradoiro de ciencias»,  trabállase o manexo dunha
clave dicotómica para identificar os tecidos humanos.

É  importante  destacar  que  sobre  os  contidos  desta  unidade  se  vai  sustentar  o
desenvolvemento das seguintes unidades, nas que se estudarán en profundidade os distintos
aparatos implicados nas funcións de nutrición, relación e reprodución humanas.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Os niveis de organización.
-  As biomoléculas inorgánicas e orgánicas.



-  A célula humana.
-  Os tecidos humanos.
-  Órganos, aparatos e sistemas humanos.
-  O microscopio óptico e o microscopio electrónico.

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.

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Describir os niveis de organización dos seres vivos e as características das biomoléculas
inorgánicas e das biomoléculas orgánicas.

 -  Coñecer as características da célula humana.

 -  Explicar as funcións da membrana, do citoplasma, do núcleo e dos orgánulos celulares.

 -   Definir  os conceptos de diferenciación celular  e tecido,  e coñecer  os principais  tecidos
humanos.

 -  Coñecer os aparatos e sistemas do corpo humano.

 -  Clasificar os aparatos e sistemas do corpo humano segundo a súa función.

 -   Coñecer  as  partes  do  microscopio  óptico  e  do  microscopio  electrónico,  e  utilizar  o
microscopio óptico con corrección.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características
dos seres vivos.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita sobre estes.

  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Os  niveis  de
organización:
-  O nivel atómico e

molecular
(biomoléculas
inorgánicas  e
orgánicas).

-  O nivel celular.

  1.  Coñecer os niveis
de organización da
materia,  definir  o
concepto  de
biomolécula  e
diferenciar  as
biomoléculas
orgánicas  das
inorgánicas.

  1.1.  Identifica os niveis
de  organización
dos  seres  vivos,
define  o  concepto
de  biomolécula  e
recoñece  as
biomoléculas
inorgánicas  e  as
orgánicas.

CCL,

CMCT,

CD



-   O  nivel  de
organismo. 

-  A célula humana:
-   Características

das  células
humanas
heterótrofas  e
eucariotas.

-   A  membrana,  o
citoplasma  e  o
núcleo.

-   As  funcións  dos
orgánulos
celulares.

-   Os  tecidos
humanos:
-   A  diferenciación

celular.
-   Os  tecidos

humanos (epitelial,
muscular, nervioso
e conectivo).

-  Órganos, aparatos e
sistemas humanos:
-   O  concepto  de

órgano  e  aparato
ou sistema.

-   Os  aparatos  da
nutrición.

-   Os  aparatos  da
relación.

-   Os  aparatos  da
reprodución.

-   O  microscopio
óptico:
-   Características  e

elementos.
-   O  manexo  e  a

preparación  de
mostras.

-   O  microscopio
electrónico:
-   Características

xerais  e
preparación  de
mostras.

-   Comprensión  de
informacións,
adquisición  de
vocabulario,  uso  da

  2.   Coñecer  as
características  das
células humanas e
explicar  a  función
dos  orgánulos
celulares.

  2.1.   Recoñece  as
células  humanas
como  heterótrofas
e  eucariotas,
define  estes
conceptos  e
coñece a estrutura
e  a  función  da
membrana
plasmática,  do
citoplasma  e  do
núcleo.

CCL,

CMCT,

CD

  2.2.   Recoñece  en
debuxos  os
principais
orgánulos
citoplasmáticos  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 ou sistema
e  nomea  os
principais aparatos
do  corpo  humano
e  clasifícaos
segundo  a  súa
función.

CCL,

CMCT,

CD

  5.   Coñecer  o
microscopio  óptico
e  o  microscopio
electrónico.

  5.1.   Coñece  as
características  e
os  elementos  do
microscopio  óptico
e o seu manexo, e
describe  o
funcionamento
básico  do
microscopio
electrónico.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE



lingua  como
instrumento  de
comunicación  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,
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 elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  5.2.   Identifica  imaxes
obtidas  con
microscopio  óptico
e electrónico.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEE

  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.   Comprende  os
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,
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  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
execución  e
interpretando  os
seus resultados.

  9.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,

CMCT,
CD,

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.

CCL,

CMCT,
CD,

CSC

10.   Utilizar  diversos
materiais,  técnicas
e  recursos
artísticos e aprecio
pola  pulcritude  e
estética destes.

10.1.  Elabora traballos e
debuxos  de
células  e  tecidos
con  pulcritude  e
sentido estético.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)



  1.1.  Identifica os niveis de organización
dos seres vivos, define o concepto
de  biomolécula  e  recoñece  as
biomoléculas  inorgánicas  e  as
orgánicas.

-  Actividade 3, do apartado «Os niveis de
organización»  do  LA,  para  resumir
nunha  táboa  as  características  das
biomoléculas.

  2.1.   Recoñece  as  células  humanas
como  heterótrofas  e  eucariotas,
define estes conceptos e coñece a
estrutura e a función da membrana
plasmática,  do  citoplasma  e  do
núcleo.

-   Actividade  1,  do  apartado  «A  célula
humana»  do  LA,  para  elaborar  unha
táboa coas funcións da membrana,  do
citoplasma e do núcleo.

-   Actividade  3,  do  apartado  «A  célula
humana»  do  LA,  para  debuxar  unha
célula  humana  e  rotular  algúns
orgánulos.

  2.2.  Recoñece en debuxos os principais
orgánulos citoplasmáticos e explica
as súas funcións.

-  Actividade 3,  do apartado «Practica o
aprendido»  do  LA,  para  identificar  os
orgánulos celulares nun debuxo.

-  Actividade 9,  do apartado «Practica o
aprendido» do LA, para completar unha
táboa  das  funcións  dos  orgánulos
celulares.

  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.

-   Actividade  5,  do  subapartado
«Diversidade  e  diferenciación  celular»
do  LA,  para  explicar  o  concepto  de
diferenciación celular.

-  Actividade 1, do apartado «Os tecidos
humanos»  do  LA,  para  completar  un
esquema dos tecidos humanos.

  4.1.   Explica  o  concepto  de órgano  e
coñece  algúns  exemplos;  define
aparato  ou  sistema  e  nomea  os
principais  aparatos  do  corpo
humano  e  clasifícaos  segundo  a
súa función.

-  Actividade 2,  do apartado «Practica o
aprendido» do LA, para facer un resumo
da unidade.

  5.1.   Coñece  as  características  e  os
elementos do microscopio óptico e
o  seu  manexo,  e  describe  o
funcionamento  básico  do
microscopio electrónico.

-  Actividade 2,  do apartado «Practica o
aprendido» do LA, para facer un resumo
da unidade.

  5.2.   Identifica  imaxes  obtidas  con
microscopio óptico e electrónico.

-  Actividades «Traballa coa imaxe» e 1,
do apartado «A observación de células:
o  microscopio»,  para  interpretar  e
distinguir imaxes ao microscopio.

  6.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  os  seres  vivos,
expresa  coñecementos  e  opinións
de  forma  oral  e  escrita,  e  mostra
interese pola lectura de textos.

-  Actividade 12, do apartado «Practica o
aprendido» do LA,  para comprender  e
extraer  información  dun  texto  sobre  o
epitelio glandular.

-  Actividade 13, do apartado «Practica o
aprendido»  do  LA,  para  buscar
información  sobre  a  capacidade  de
rexeneración  dalgunhas  células  e
expoñela oralmente.

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co esquema da unidade e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade 2,  do apartado «Practica o
aprendido»  do  LA,  para  completar  o
esquema da unidade.



  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividades  do  apartado  «Aprender  -
emprender» do LA para investigar unha
carreira universitaria.

  9.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-  Actividade do apartado «Obradoiro de
ciencias» do LA para identificar tecidos
humanos.

  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.

-  Actividade do apartado «Obradoiro de
ciencias» do LA para identificar tecidos
humanos.

10.1.   Elabora  traballos  e  debuxos  de
células  e  tecidos  con  pulcritude  e
sentido estético.

-  Actividade do apartado «Obradoiro de
ciencias»  onde  se  solicita  debuxar  os
tecidos desta práctica de laboratorio.

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define  no  seu  caderno  e
emprega  correctamente
conceptos  relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como  biomolécula,
diferenciación celular,  tecido,
órgano, etc.
Redacta  informes  breves
acerca  da  célula  como
unidade  anatómica  e
funcional,  a  diferenciación
celular  e  a  estrutura  do
núcleo.
Realiza  con  corrección  a
exposición  oral  sobre  a
rexeneración celular

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Realiza  a  lectura
comprensiva  do  texto
«Billóns de células» e extrae
a idea principal.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Calcula o tamaño das células
utilizando  elementos
matemáticos.



Comprender  e  interpretar  a
información  presentada  en
formato gráfico.

Coñece a estrutura da célula
e  os  principais  tecidos,
órganos e aparatos humanos
cando debuxa ou explica  no
seu  caderno  as  funcións
destas estruturas.

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

Coñece  o  uso  correcto  do
microscopio  e  a  súa
necesidade  para  o  estudo
das  células  ao  realizar  a
tarefa  do  apartado
«Obradoiro de ciencias».

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra  obter  información  do  uso
do microscopio.

Aprender a aprender. Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Utiliza unha clave dicotómica
para clasificar tecidos.
Elabora  táboas  das
biomoléculas,  as  funcións
dos orgánulos celulares, etc.
Interpreta  e  distingue
distintos  orgánulos  celulares
a  partir  de  fotografías  e  de
debuxos  que  se  presentan
nas  actividades  do  libro  ou
dos RF.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Fai  un  resumo  no  seu
caderno das ideas principais
da unidade.
Realiza  as  actividades  finais
da  unidade  para  autoavaliar
os coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

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

Valora  a  importancia  do
desenvolvemento  do
microscopio no coñecemento
da  célula  e  arguméntao  no
seu caderno.

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

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros no debate sobre
«A  rexeneración  celular»  e
«O microscopio electrónico».

Sentido de iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do
tema.

Propón  hipóteses  propias
elaboradas  a  partir  dos
coñecementos  adquiridos
sobre a rexeneración celular,
o epitelio glandular, etc.

http://www.anayaeducacion.es/


Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Participa  activamente  na
investigación  dunha  carreira
universitaria  na  tarefa  de
emprendemento.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece  a  importancia  do
debuxo  e  da  fotografía  para
estudar a célula e os tecidos
nas  diferentes  actividades
onde se solicita debuxalas ou
interpretar  e  obter
información a partir delas..

 

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Billóns de células?» e traballamos co texto e coa imaxe inicial l.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais.

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» do LA.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos os niveis de organización.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os niveis de organización da materia co LA e co material dixital do RD.

-   Definimos  en  grupo,  coa  información  do  libro  LA,  os  conceptos  básicos:  bioelemento,
biomolécula, célula, tecido, etc.

-  Resumimos nunha táboa as características das biomoléculas inorgánicas e das biomoléculas
orgánicas.

-  Realizamos as actividades do LA.

Tarefa 3: Coñecemos a célula humana.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos,  co  LA  e  co  material  dixital  do  RD,  as  características  xerais  das  células
humanas.

-  Lemos a descrición da estrutura básica das células eucariotas e realizamos a actividade 1 do
LA.

-  Describimos a estrutura básica das células eucariotas co LA e co material dixital do RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

-  Expoñemos o concepto de diferenciación celular co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos coa imaxe das actividades do LA e dos RD sobre a diferenciación celular.

Tarefa 4: Coñecemos os tecidos humanos.



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Observamos  as  imaxes  do  LA  e  dos  RD dos  tecidos  humanos  e  deducimos  algunhas
características.

-  Describimos as características dos tecidos humanos coas imaxes do LA e co material dixital
do RD.

-  Resolvemos o esquema e as actividades do LA.

-  Realizamos a actividade de clasificación de tecidos proposta no «Obradoiro de ciencias» do
LA.

-  Lemos no LA os pasos que hai que seguir para utilizar correctamente o microscopio e unha
clave dicotómica.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica que aparecen no LA.

Tarefa 5: Coñecemos os órganos, os aparatos e os sistemas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Definimos os conceptos de órganos, aparatos e sistemas co LA.

-  Traballamos en grupo, coa imaxe do LA e dos RD, os aparatos relacionados coa nutrición.

-  Describimos os aparatos relacionados coa nutrición, utilizando a imaxe do LA e co material
dixital dos RD.

-  Traballamos en grupo, coa imaxe do LA e dos RD, os aparatos relacionados coa relación.

-  Describimos os aparatos conectados coa relación, utilizando a imaxe do LA e co material
dixital do RD.

-  Traballamos en grupo, coa imaxe do LA e do RD, os aparatos relacionados coa reprodución.

-   Describimos  os  aparatos  relacionados  coa  reprodución,  utilizando  a  imaxe  do  LA  e  co
material dixital do RD.

Tarefa 6: Realizamos a actividade de emprendemento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Traballamos a actividade de emprendemento do apartado «Investiga unha carreira», na que
se propoñen as pautas para que o alumnado realice un folleto informativo.

Tarefa 7: Realizamos as actividades do apartado «Aprende a estudar».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade do RD.

-  Realizamos o esquema conceptual e o resumo «Practica o aprendido» do LA e do RD.

-   Realizamos  o  conxunto  de  actividades  baixo  o  título  «Aplica  e  avanza»,  do  apartado
«Practica o aprendido», do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.



-  Utilización do microscopio e dunha clave dicotómica para clasificar tecidos humanos.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 1 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

http://anayaeducacion.es/


Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 2 

ade 
  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A alimentación e a nutrición I: a dieta

Descrición da unidade
Nesta unidade vanse expoñer unha serie de contidos relacionados coa alimentación humana.

Comezarase estudando os diferentes nutrientes que forman parte dos alimentos e que son
necesarios para realizar as funcións vitais. A continuación estudaranse os diferentes tipos de
alimentos que existen segundo a súa composición nutricional e a función que realizan.

Posteriormente tratarase o estudo da dieta, facendo fincapé na necesidade da inxestión de
dietas equilibradas que nos acheguen todos os nutrientes nas cantidades necesarias para que
a  alimentación  resulte  saudable.  Finalmente,  describiranse  as  alteracións  orixinadas  pola
inxestión dunha dieta inadecuada.

Por último, no obradoiro de ciencias, os alumnos estudarán a detección de certas substancias
nos alimentos, algunhas da cales poden alterar a súa calidade. Así mesmo, traballarase sobre
a necesidade de facer unha compra responsable para levar unha dieta saudable e que non
sexa prexudicial para o medio.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Os nutrientes: tipos de nutrientes.
-  Os alimentos: tipos de alimentos e función que desempeñan.



-  A roda dos alimentos e a dieta: como elaborar unha dieta equilibrada.
-  Tipos de dietas.
-  Alteracións producidas pola malnutrición.

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Saber qué é un nutriente, comprender a importancia que teñen para o organismo e coñecer
os principais tipos de nutrientes.

 -   Clasificar  os alimentos segundo a súa composición nutricional  e coñecer a función que
realiza cada un deles.

 -  Coñecer os grupos de alimentos que forman a roda dos alimentos e saber cales son as súas
características nutricionais.

 -  Entender o concepto de dieta e comprender as características que debe cumprir unha dieta
para que sexa equilibrada.

 -  Describir as principais enfermidades orixinadas pola malnutrición, coñecer as súas causas e
a súa prevención.

 -   Utilizar  diferentes  TIC para  investigar  e  ampliar  os  coñecementos  sobre  a  dieta  e  as
alteracións que poden orixinarse por unha dieta inadecuada.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita.

  

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A alimentación e a
nutrición:
-   Concepto  de

nutrición  e  de
alimentación,  e  as
súas diferenzas.

-   Os  nutrientes:
concepto  e  tipos
de nutrientes.

-  Os alimentos:
-   Alimentos

enerxéticos:  a
enerxía  dos
alimentos  e  as
nosas
necesidades
enerxéticas.

-   Alimentos
construtivos.

  1.   Diferenciar  a
nutrición  da
alimentación  e
coñecer  os
diferentes
nutrientes  que
forman  parte  dos
alimentos.

  1.1.   Comprende  a
diferenza  entre  a
nutrición  e  a
alimentación.

CCL,
CMCT,
CD

  1.2.  Coñece o que é un
nutriente,  cales
son  os  principais
tipos  e  a  función
que  desempeña
cada un deles.

CCL,
CMCT,
CD

  2.  Coñecer os tipos
de  alimentos  que
hai en función dos
nutrientes  que
conteñen  e
describir  a  función

  2.1.  Recoñece cal é a
función  dos
diferentes
alimentos segundo
a súa composición
nutricional.

CCL,
CMCT,
CD



-   Alimentos
reguladores.

-  A dieta e a roda dos
alimentos:
-  Concepto de dieta

e dieta equilibrada.
-  Características da

roda  dos
alimentos.

-  Criterios que hai que
seguir  para elaborar
unha dieta saudable:

-  Tipos de dietas:
-   A  dieta

mediterránea.
-  A dieta atlántica.
-  Outras dietas.

-  A malnutrición:
-  A desnutrición.
-  A sobrenutrición.
-   As  enfermidades

carenciais.
-  A contaminación dos

alimentos:
-   Contaminación

biolóxica.
Algunhas
intoxicacións
alimentarias.

-   Contaminación
química.

-   Contaminación
física.

-   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  alimentos,  os
nutrientes e a dieta.

-   Uso  de  estratexias
para  tratar  a
información,
convertela  en
coñecemento  propio
e aplicala a distintos
contextos,  e
participación  activa

que  realiza  cada
un deles.

  2.2.  Calcula a enerxía
que  achegan  os
diferentes
alimentos.

CCL,
CMCT,
CD

  3.   Describir  os
grupos  de
alimentos  que
forman a roda dos
alimentos  e
coñecer  as  súas
características
nutricionais.

  3.1.   Identifica  os
alimentos  que
forman  parte  de
cada  un  dos
grupos  da  roda
dos  alimentos  e
coñece  os
principais
nutrientes  que
conteñen.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

  3.2.   Comprende  o
funcionamento  da
roda  dos
alimentos.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

  4.   Saber  que  é  a
dieta,  recoñecer  a
importancia  da
dieta equilibrada e
coñecer  os
criterios  que  hai
que  seguir  para
elaborar  unha
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.  Utiliza os criterios
adecuados  e  é
capaz  de  elaborar
unha  dieta
equilibrada.

CCL,
CMCT,
CD,
CSIEE

  5.   Comprender  a
importancia  da
dieta  mediterránea
para  a  saúde  e
recoñecer  a
existencia  doutros
tipos de dietas.

  5.1.   Coñece  as
características  de
diferentes tipos de
dietas.

CCL,
CMCT,
CD

  6.   Describir  as
principais
enfermidades
ocasionadas  pola
malnutrición.

  6.1.   Explica  as
características das
principais
enfermidades
orixinadas  pola
malnutrición.

CCL,
CMCT,
CD

  7.  Coñecer que é a
contaminación
alimentaria  e
diferenciar  os
principais  tipos  de
contaminación
alimentaria.

  7.1.   Coñece  a causa
da  contaminación
biolóxica  dos
alimentos  e
describe  algunhas
intoxicacións
alimentarias.

CCL,
CMCT,
CD

  7.2.   Coñece  a causa
da  contaminación
química  e  da
contaminación
física  dos
alimentos.

CCL,
CMCT,
CD



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 elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  8.   Comprender
informacións;
adquirir
vocabulario  sobre
os  alimentos,  os
nutrientes  e  as
dietas;  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
os  alimentos,  os
nutrientes  e  a
dieta;  expresa
coñecementos  e
opinións  de  forma
oral  e  escrita,  e
mostra  interese
pola  lectura  de
textos.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA

  9.  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.

  9.1.  Obtén e organiza
información,
traballa  co
esquema  da
unidade,  e  utiliza
os recursos dixitais
con  interese  e
responsabilidade.

CCL,
CMCT,
CD

10.  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.

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

11.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC



interpretando  os
seus resultados.

11.2.   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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC

12.  Apreciar  a beleza
e  o  valor  da
gastronomía  como
parte do noso ben
cultural.

12.1.   Aprecia
importancia  da
gastronomía como
valor cultural.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Comprende  a  diferenza  entre  a
nutrición e a alimentación.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para explicar a diferenza
entre nutrición e alimentación.

  1.2.  Coñece o que é un nutriente, cales
son os principais tipos e a función
que desempeña cada un deles.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado
«Practica  o  aprendido»,  para  explicar
que  é  un  nutriente,  describir  os
principais  tipos  así  como  as  funcións
que realiza cada un deles.

  2.1.   Recoñece  cal  é  a  función  dos
diferentes alimentos segundo a súa
composición nutricional.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
alimentos», para describir a función dos
distintos alimentos.



  2.2.  Calcula a enerxía que achegan os
diferentes alimentos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
alimentos», na que se solicita calcular a
enerxía que nos achegan os alimentos.

  3.1.  Identifica os alimentos que forman
parte  de  cada  un  dos  grupos  da
roda  dos  alimentos  e  coñece  os
principais nutrientes que conteñen.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para identificar alimentos
dos  distintos  grupos  da  roda  dos
alimentos  e  sinalar  os  nutrientes  que
nos achegan.

  3.2.   Comprende  o  funcionamento  da
roda dos alimentos.

-  Actividade do LA, do apartado «A dieta
e a roda dos alimentos», para, utilizando
a roda dos alimentos, nomear con que
frecuencia  debemos  consumir  os
alimentos dos diferentes grupos.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», na que se solicita explicar
o funcionamento da roda dos alimentos.

  4.1.  Define dieta e dieta equilibrada, e
comprende a necesidade de que a
dieta sexa equilibrada.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para definir dieta e dieta
equilibrada.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  argumentar  se  a
dieta  que  segue  o  alumnado  é
equilibrada ou non.

  4.2.  Utiliza os criterios adecuados e é
capaz  de  elaborar  unha  dieta
equilibrada.

-  Actividade do LA, do apartado «Como
facer unha dieta saudable», para que o
alumnado  elabore  unha  dieta
equilibrada seguindo as pautas que se
indican no LA.

  5.1.   Coñece  as  características  de
diferentes tipos de dietas.

-  Actividade do LA, do apartado «Tipo de
dietas», para diferenciar e/ou comparar
a dieta mediterránea e a dieta atlántica.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  investigar  en  que
consisten outras dietas.

  6.1.   Explica  as  características  das
principais  enfermidades  orixinadas
pola malnutrición.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Consecuencias  dunha  mala
alimentación», para explicar que tipo de
enfermidades  son  a  obesidade  e  a
avitaminose.

  7.1.  Coñece a causa da contaminación
biolóxica  dos alimentos  e describe
algunhas intoxicacións alimentarias.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  onde  se  solicita  que
explique  a  causa  da  contaminación
biolóxica dos alimentos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
contaminación dos alimentos», onde se
lle  solicita  ao  alumnado  describir
algunha intoxicación alimentaria.

  7.2.  Coñece a causa da contaminación
química  e  da  contaminación  física
dos alimentos.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para explicar a causa da
contaminación química e física.

  8.1.  Comprende informacións; adquire
vocabulario sobre os alimentos; os
nutrientes  e  a  dieta;  expresa
coñecementos e opinións de forma
oral  e  escrita,  e  mostra  interese
pola lectura de textos.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para definir termos como
nutriente, dieta e dieta equilibrada.

-  Actividade do LA, do apartado «Tipos
de dietas», para elaborar un cartel cos



beneficios  do  aceite  de  oliva  para  a
saúde.

  9.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  completar  o
esquema da unidade.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Consecuencias  dunha  mala
alimentación»,  para utilizar  os recursos
dixitais,  investigar  que  tipo  de
enfermidade  é  a  «enfermidade  dos
mariñeiros» e facer unha breve biografía
do seu descubridor.

10.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  escribir  as  ideas
principais  da  unidade  elaborando  un
resumo no caderno.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para calcular o IMC.

11.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-   Práctica  de  laboratorio  proposta  no
apartado «Obradoiro de ciencias» para
realizar  e  presentar  un  guión  de
prácticas  sobre  a  análise  dalgúns
alimentos. 

11.2.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-   Realiza  a  práctica  de  laboratorio
proposta  no  apartado  «Obradoiro  de
ciencias»  respectando  as  normas  do
laboratorio.

12.1.   Aprecia  a  importancia  da
gastronomía como valor cultural.

-   Actividade  do  apartado  «Tipos  de
dietas»,  para  elaborar  un  cartel  cos
beneficios  do  aceite  de  oliva  para  a
saúde.

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Utiliza  o  vocabulario
adecuado para definir no seu
caderno  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como alimentación, nutrición,
nutriente,  dieta,  dieta
equilibrada, etc.

Expresarse  oralmente  con
corrección,  adecuación  e
coherencia.

Utiliza  con  corrección  a
linguaxe  oral  para  debater
sobre a frase «somos o que
comemos»  e  a  anorexia
nerviosa, etc.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta,  utilizando  o
vocabulario  adecuado,  un
breve informe sobre a dieta
branda;  escribe  unha  breve
biografía sobre James Lind,
etc.



Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  unha  lectura
comprensiva dos contidos de
cada epígrafe e responde de
forma  adecuada  ás
actividades propostas.
Mostra interese por ler textos
complementarios
recomendados  polo
profesor.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Interpreta  gráficas  para
saber  as  necesidades
enerxéticas  dos  individuos
en  función  da  idade,  do
sexo, etc.
Calcula  a  enerxía  que  nos
proporcionan  certas
cantidades  de  diversos
alimentos.
Calcula o IMC dun grupo de
persoas.

Tomar  conciencia  dos
cambios  producidos  polo
home no ámbito natural e as
repercusións  para  a  vida
futura.

Coñece  os  principais
nutrientes que nos achegan
os alimentos e a función que
realizan no organismo.
Coñece  a  roda  dos
alimentos  e  identifica
alimentos  de  cada  grupo,
sabe  que  nutrientes  nos
achegan e a frecuencia con
que se deben consumir.

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

Valora  a  importancia  da
dieta mediterránea e o papel
que  nela  ten  o  aceite  de
oliva.
Comprende a necesidade de
aplicar  os  coñecementos
tecnolóxicos  para  detectar
fraudes  alimentarias  e
protexer a saúde.

Desenvolver  e  promover
hábitos de vida saudables en
canto  á  alimentación  e  ao
exercicio físico.

Relaciona a dieta equilibrada
coa saúde e  comprende os
principios  que  se  deben
seguir  para  a  súa
elaboración.



Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza os recursos incluídos
en
www.anayaeducacion.ese
noutras  páxinas  web  para
obter  información  e
responder  ás  actividades
formuladas  no  LA sobre  as
vitaminas,  os  pratos  típicos
da  dieta  mediterránea,  o
aceite de oliva virxe extra, a
dieta branda, a enfermidade
dos  mariñeiros,  a  dieta
xaponesa, etc.

Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Interpreta  a  información
gráfica  contida  na roda dos
alimentos,  nunha  táboa
nutricional  de  alimentos,
para  realizar  as  actividades
do LA, etc.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Organiza  en  táboas  a
información  relativa  aos
nutrientes  e  a  función  que
realizan.
Constrúe  unha  táboa  coas
semellanzas e as diferenzas
entre a dieta mediterránea e
a atlántica.

Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Clasifica  alimentos  segundo
a  función  que  realizan,  a
partir de fotografías.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as  ideas  principais
da unidade no seu caderno.
Realiza as actividades finais
da unidade para autoavaliar
os  coñecementos
adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Argumenta no seu caderno a
importancia  de  coñecer  o
IMC  para  adoptar  medidas
de  prevención  de  certas
enfermidades,  e  mostra
respecto  cara  ás  persoas
que  presentan  algunha
alteración nutricional.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  nos  debates
sobre  «somos  o  que
comemos»  e  sobre  a
anorexia nerviosa.

http://www.anayaeducacion.es/


Sentido  de iniciativa  e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
e sentido ético no traballo.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma  adecuada  as  tarefas
recomendadas.
Elabora  unha  dieta
equilibrada e compáraa coa
súa  analizando  se  ten  que
modificar a súa dieta.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar  ou  promover  accións
novas.

Ten  iniciativa  para  elaborar
un  prato  da  dieta
mediterránea  na  actividade
proposta no LA.
Ten interese en promover a
compra  responsable  ao
realizar  a  tarefa  de
emprendemento.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Valora  a  importancia  da
dieta  mediterránea  na  nosa
cultura e arguméntao no seu
caderno.

 

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Os nutrientes e a dieta» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as ideas previas, as
dificultades de aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-   Realizamos,  de  forma  cooperativa,  a  actividade  do  LA   «Pensamos  xuntos»  sobre
alimentación, nutrición e dieta. Observamos a imaxe e realizamos a actividade dos alimentos
do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade do RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Diferenciamos a nutrición da alimentación e coñecemos os nutrientes que hai
nos alimentos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Sinalamos,  co  LA  e  co  material  dixital  dos  RD,  as  diferenzas  entre  a  nutrición  e  a
alimentación, e describimos os nutrientes que forman parte dos alimentos e a función que
realizan.

-  Elaboramos no caderno unha táboa cos principais nutrientes e as funcións que realizan.

-   Investigamos,  como se  propón  no  LA,  sobre  os  distintos  tipos  de  vitaminas  e  as  súas
funcións.

-  Comparamos as biomoléculas que nos constitúen cos nutrientes e debatemos sobre «somos
o que comemos» como se propón no LA.



Tarefa 3: Coñecemos os tipos de alimentos segundo a súa función.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, os tipos de alimentos que hai segundo os
nutrientes que conteñen e a función que realizan.

-  Traballamos coas imaxes do LA e explicamos como as células obteñen enerxía e os seus
propios compostos a partir dos nutrientes.

-  Calculamos, como se propón no LA, a enerxía que nos proporciona a inxestión de certas
cantidades de diversos alimentos.

-  Observamos, como se propón no LA, a gráfica de variación do gasto enerxético en función
da  idade  e  do  sexo,  e  calculamos  cales  son  as  necesidades  enerxéticas  para  unha
determinada idade e sexo.

-  Realizamos as actividades do LA e dos RF asociadas aos tipos de alimentos.

Tarefa 4: Coñecemos a dieta e a roda dos alimentos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Indicamos qué é a dieta e a dieta equilibrada co LA e co material dixital dos RD.

-   Traballamos  coa imaxe  do  LA e  dos  RD para  describir  as  características  da roda  dos
alimentos.

-  Realizamos as actividades do LA e dos RF asociadas á roda dos alimentos.

Tarefa 5: Aprendemos a elaborar dietas saudables.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-   Describimos as condicións  que debe cumprir  unha dieta para ser  saudable  co LA e co
material dixital dos RD.

-  Describimos ración alimentaria coa imaxe do LA.

-  Traballamos coa imaxe do LA e descubrimos se incluímos a fibra na nosa dieta.

-   Utilizamos  a  táboa  nutricional  de  diversos  alimentos  do  LA  e  elaboramos  unha  dieta
equilibrada para unha persoa cunhas determinadas necesidades enerxéticas.

Tarefa 6: Coñecemos distintos tipos de dietas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as características de diferentes tipos de dietas co LA e co material dixital dos
RD.

-  Investigamos, como se propón no LA, sobre as calidades do aceite de oliva virxe extra e
elaboramos un cartel destacándoas.

-   Investigamos,  como  se  propón  no  LA,  sobre  os  ingredientes  dun  prato  típico  da  dieta
mediterránea e outro da dieta atlántica.

-  Investigamos sobre os alimentos que se recomenda incluír na dieta branda como se propón
no LA.

-   Traballamos  en  grupo  coa  imaxe  do  LA  e  elaboramos  unha  receita  cos  ingredientes
representados.

-  Traballamos coa imaxe do LA e diferenciamos os alimentos da dieta mediterránea dos da
dieta atlántica.

Tarefa 7: Coñecemos as consecuencias dunha dieta inadecuada.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-  Describimos as características das principais alteracións orixinadas pola malnutrición co LA e
co material dixital dos RD.

-  Traballamos coa imaxe do LA e debatemos sobre a anorexia nerviosa como se propón no
LA.

-  Traballamos co texto «A enfermidade dos mariñeiros» do LA e investigamos que tipo de
enfermidade é e a biografía de James Lind.

-   Realizamos  as  actividades  do  LA  e  dos  RF  sobre  as  enfermidades  producidas  pola
malnutrición.

Tarefa 8: A contaminación dos alimentos. As intoxicacións alimentarias.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Explicamos, co LA e co material dixital dos RD, qué son os contaminantes alimentarios e os
distintos tipos de contaminación alimentaria, e describimos as intoxicacións alimentarias máis
correntes.

-  Investigamos sobre intoxicacións alimentarias diferentes ás descritas no LA.

-   Traballamos  coas  imaxes  de  alimentos  contaminados  do  LA  e  identificamos  os
microorganismos causantes.

-  Realizamos as actividades do LA e dos RF relacionadas coa contaminación dos alimentos.

Tarefa 9. Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA os pasos que hai que seguir para realizar a práctica de laboratorio e detectar
algunhas substancias nos alimentos.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica que aparece no LA.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Realiza unha compra responsable», na que se
dan as pautas para realizar unha compra adecuada e levar unha dieta saudable e que, á vez,
non sexa prexudicial para o medio.

Tarefa 10. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-  Realizamos o esquema conceptual,  o resumo e interpretamos as imaxes de «Practica o
aprendido» do LA.

-  Realizamos as actividades de «Aplica e avanza», do apartado «Practica o aprendido», do LA.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-   Traballo  reflexivo  individual  no  desenvolvemento  das  actividades  e  de  proxectos  para
investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.



8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 1 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

http://anayaeducacion.es/
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio

Descrición da unidade
A unidade iníciase establecendo como se produce o intercambio de substancias e os aparatos
que  participan  no  devandito  intercambio.  A  continuación,  estúdase  a  anatomía  do  aparato
dixestivo  e  as  glándulas  anexas,  para  pasar  seguidamente  ao  estudo  da  dixestión.  Nela,
diferéncianse os mecanismos da dixestión mecánica e os da química, completando o proceso
dixestivo coa absorción dos nutrientes no intestino delgado e no intestino groso. A segunda
parte  da  unidade  está  dedicada  ao  estudo  da  anatomía  do  aparato  respiratorio,  que  se
completa coa súa fisioloxía.

Para  rematar  a  unidade,  no apartado «Obradoiro  de ciencias»,  imos analizar  o papel  que
desempeña a bile do fígado no proceso de dixestión das graxas.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  A nutrición: un intercambio de substancias.
-  O aparato dixestivo.
-  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.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -   Describir  a  anatomía do aparato dixestivo  diferenciando o tubo dixestivo  das glándulas
anexas.

 -  Comprender como se produce a dixestión mecánica e a dixestión química, e o proceso de
absorción de nutrientes ao longo do intestino.

 -  Identificar as vías respiratorias e a anatomía dos pulmóns.

 -  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.

 -   Utilizar  diferentes  TIC  para  investigar  e  ampliar  os  coñecementos  sobre  os  aparatos
dixestivo e respiratorio, así como sobre algunhas enfermidades relacionadas cos devanditos
aparatos.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita.

 

 
3. CONTIDOS  DA  UNIDADE  -  CRITERIOS  DE  AVALIACIÓN  -  ESTÁNDARES  DE

APRENDIZAXE AVALIABLES - COMPETENCIAS CLAVE 
Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  nutrición:  un
intercambio  de
substancias.

-  O aparato dixestivo.
-  Anatomía do aparato

dixestivo:
-  O tubo dixestivo.
-   As  glándulas

anexas.
-  A dixestión:

-   A  dixestión
mecánica.

-   A  dixestión
química.

-   A  absorción  dos
nutrientes.

-   O  aparato
respiratorio:
-   As  vías

respiratorias.

  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
anatomía  do
aparato dixestivo.

  2.1.   Identifica  os
órganos  do
aparato dixestivo.

CCL,
CMCT,
CD

  3.   Coñecer  a
fisioloxía  do
aparato dixestivo.

  3.1.  Explica e localiza
onde  se  realizan
os  procesos
dixestivos.

CCL,
CMCT,
CD



-  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
comunicación  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  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 elección
de  información  a

  4.   Describir  a
anatomía  do
aparato
respiratorio.

  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,
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



partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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  no
laboratorio,  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.   Utilizar  diversos
materiais,  técnicas
e  recursos
artísticos e mostrar
aprecio  pola
pulcritude  e
estética destes.

10.1.  Elabora traballos e
esquemas  do
aparato dixestivo e
respiratorio.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)



  1.1.  Explica a diferenza do intercambio
de  substancias  nos  seres
unicelulares  e nos pluricelulares,  e
coñece os aparatos e sistemas que
interveñen.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
nutrición:  un  intercambio  de
substancias»,  na  que  se  solicita
elaborar  un  esquema  sobre  como  se
leva  a  cabo  o  intercambio  de
substancias nun organismo unicelular.

  2.1.   Identifica  os  órganos do aparato
dixestivo.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato dixestivo», na que o alumnado
debe  debuxar  ou  calcar  a  imaxe  do
aparato dixestivo e rotulala indicando as
súas partes.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  dixestivo»,  na  que  se  pide
realizar  unha  táboa  para  resumir  as
funcións  de  cada  unha  das  partes  do
aparato dixestivo. 

  3.1.  Explica e localiza onde se realizan
os procesos dixestivos.

-  Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
dixestión»,  para  elaborar  unha  táboa
explicando  cada  etapa  do  proceso
dixestivo.

  4.1.  Coñece os órganos que interveñen
na respiración.

-   Actividade  dos  RF,  ficha  de  reforzo,
onde se solicita que se rotulen as partes
do aparato respiratorio sinaladas nunha
imaxe

  5.1.  Explica o percorrido do aire a través
do aparato respiratorio, a ventilación
pulmonar e o intercambio de gases.

-   Actividade  do  apartado  «O  aparato
respiratorio»  na que o alumnado debe
elaborar un resumo para explicar como
se produce a respiración.

  6.1.  Comprende informacións, 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.

-  Actividade do apartado «A dixestión» na
que se lle solicita ao alumnado realizar
unha  análise  das  consecuencias  que
pode  ter  para  os  organismos  unha
alteración das vilosidades intestinais.

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co esquema da unidade e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  completar  o
esquema  da  unidade  e  elaborar  o
resumo desta no caderno do alumnado.

  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA «Pensamos en grupo»
do inicio da unidade.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender» na que se solicita escribir un
relato  sobre  unha  viaxe  ao  interior  do
corpo humano.

  9.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-   Comproba  como  actúa  a  bile  na
dixestión  das  graxas  e  compárao  coa
acción do deterxente.

  9.2.   Desenvolve  con  autonomía  a
planificación  do  traballo
experimental,  utilizando  tanto
instrumentos  ópticos  de
recoñecemento  como  material
básico  de  laboratorio,
argumentando  o  proceso

-   Comproba  como  actúa  a  bile  na
dixestión  das  graxas  e  compárao  coa
acción do deterxente.



experimental  seguido,  describindo
as  súas  observacións  e
interpretando os seus resultados.

10.1.   Elabora  traballos  e  esquemas  do
aparato dixestivo e respiratorio.

-  Actividades nas que se solicita realizar
debuxos  e  esquemas  sobre  o  aparato
dixestivo e respiratorio.

 

5. COMPETENCIAS CLAVES: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como  deglutición,  absorción,
dixestión,  diafragma,
alvéolo,etc.
Constrúe  no  seu  caderno
frases  coherentes  a  partir
duns termos dados.
Redacta textos para describir
como  acontecen  certos
procesos, como o proceso da
dixestión  ou  o  intercambio
gasoso a nivel dos alvéolos.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta  no  seu  caderno
informes  breves  sobre  que
sucede  coa  fibra  durante  a
dixestión ou por que é mellor
respirar  polo  nariz  que  pola
boca.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva dun texto como
o da actividade 11 «Avanza»
e expón en grupo os efectos
que  produce  o  consumo  de
tabaco,  as  solucións  que
existen e as súas propostas
suxestivas.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Rexistra  nunha  táboa  os
distintos zumes dixestivos, en
que  partes  do  aparato
dixestivo actúan e cal é a súa
función.
Completa  nunha  táboa  o
proceso da dixestión química
do amidón.
Compara  táboas  de  datos
sobre o intercambio gasoso.
Escribe  a  súa  fórmula
dentaria e compáraa coa dos
seus familiares ou amigos.



Tomar  conciencia  da
importancia  do  estudo  da
anatomía e da fisioloxía dos
aparatos  dixestivo  e
respiratorio.

Comprende a transcendencia
dos  estudos  científicos  que
se  realizan  sobre
enfermidades  asociadas  a
estes aparatos.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra  obter  información  sobre
Coolex Alimentarias, etc.

Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Interpreta  a  información
contida  nos  esquemas  dos
aparatos  dixestivo  e
respiratorio,  e  no  dos
procesos fisiolóxicos.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Interpreta  debuxos
esquemáticos  da  anatomía
dos aparatos estudados.
Organiza a información sobre
as características e a función
destes  aparatos,  mediante
resumos, táboas e esquemas
conceptuais.

Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Coñece  as  técnicas  de
reprodución asistida.
Interpreta  e  distingue  os
distintos  métodos
anticonceptivos.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume  as  ideas  principais
da unidade.
Realiza  as  actividades  finais
da  unidade  para  autoavaliar
os coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  a  importancia  dos
estudos  realizados  para
coñecer  o  proceso  da
dixestión  e  da  respiración
humana.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  na  actividade
«Avanza»  sobre  o  consumo
do  tabaco  ou  outras
substancias prexudiciais.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
e sentido ético no traballo.

Planifica  o  seu  traballo,  ten
iniciativa  e  interese  por
coñecer,  e  mostra  respecto
cando expresa a súa opinión
sobre  as  causas  dos
problemas dixestivos.

http://www.anayaeducacion.es/


Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Mostra iniciativa na busca de
ilustracións  para  o  relato
sobre  a  viaxe  ao interior  do
corpo humano.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece  a  importancia  do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo dos aparatos dixestivo
e  respiratorio,  e  da  vista
efecto  lupa  para  as
microvilosidades intestinais.

 6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Aparatos para a nutrición I: dixestivo e respiratorio» e traballamos co
texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as ideas previas, as
dificultades de aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» do LA sobre as vilosidades intestinais que
aparecen  na  imaxe  e  debatemos  cal  pode  ser  a  súa  función  e  que  sucedería  se  non
existisen.

-  Observamos a imaxe e realizamos o resto das actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos a nutrición: un intercambio de substancias.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos,  co  LA  e  co  material  dixital  dos  RD,  como  se  produce  o  intercambio  de
substancias e que aparatos interveñen neste.

-  Facemos un esquema cos distintos aparatos que interveñen no intercambio de substancias e
algunha idea fundamental sobre eles.

-   Traballamos  en  grupo  coas  imaxes  do  LA  sobre  como  se  produce  o  intercambio  de
substancias entre todos os aparatos e sistemas, e tratamos de que cada alumno faga o seu
propio esquema. Ademais, realizamos as actividades asociadas como se propón na PD.

Tarefa 3: Coñecemos o aparato dixestivo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos,  co  LA  e  co  material  dixital  dos  RD,  a  anatomía  do  aparato  dixestivo,
distinguindo o tubo dixestivo das glándulas anexas.

-  Realizamos un debuxo esquemático das partes do aparato dixestivo co LA e co RD.

-  Traballamos coas imaxes do fígado e do páncreas do LA e dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos a dixestión.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.



-  Describimos como se produce a dixestión mecánica coas etapas de mastigación, insalivación
e deglutición; como se produce a dixestión química nos distintos tramos de tubo dixestivo e,
por último, a absorción de nutrientes.

-   Debuxamos,  co  LA,  esquemas  das  distintas  formas  dos  dentes  e  a  súa  estrutura,  e
sinalamos as súas partes.

-  Describimos as microvilosidades intestinais coa axuda da imaxe do LA e co material dixital
dos RD.

-  Traballamos en grupo para explicar as semellanzas e as diferenzas entre os dentes dun neno
e dun adulto, e a dixestión das graxas e das proteínas.

Tarefa 5: Coñecemos o aparato respiratorio.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos,  coa  imaxe  do  LA  e  co  material  dixital  dos  RD,  a  anatomía  do  aparato
respiratorio, diferenciando as vías respiratorias dos pulmóns.

-  Describimos, coa imaxe do LA e co material dixital dos RD, o funcionamento do aparato
respiratorio, diferenciando a inspiración, o intercambio gasoso e a expiración.

-   Realizamos  unha  táboa  indicando  os  procesos  que  se  desenvolven  en  cada  fase  da
respiración, coa axuda do LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 6: Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de emprendemento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Lemos no  libro  do  alumno o  tema sobre  o  que  realizaremos  a  experiencia,  o  material
necesario  e  os  pasos  que  se  van  seguir  para  comprobar  que  a  bile  actúa  como  un
deterxente.

-  Realizamos as actividades relacionadas co texto que aparecen no LA.

-  Traballamos a actividade de «Emprender – aprender» «Escribe un relato: viaxe ao interior do
corpo humano», na que se dan unha serie de indicacións, antes de poñerse a escribir, sobre
como ordenar as ideas.

Tarefa 7: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Realizamos o resumo da unidade do LA.

-  Completamos o esquema conceptual do LA e dos RD.

-  Realizamos o conxunto de actividades baixo o título «Aplica e avanza» do apartado «Practica
o aprendido» do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.



-   Traballo  reflexivo  individual  no  desenvolvemento  das  actividades  e  de  proxectos  para
investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 4 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

http://anayaeducacion.es/


11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

Bioloxía e Xeoloxía 3
Pro
 

Unidade 4 
gramación

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Aparatos para a nutrición II

Descrición da unidade
A unidade iníciase co estudo do aparato circulatorio; detémonos na composición e funcións do
sangue,  para  posteriormente  estudar  os  tipos  de  vasos  sanguíneos  polos  que  circula.  A
continuación veremos a anatomía do corazón, o ciclo cardíaco e como se produce a circulación
sanguínea; completaremos o sistema circulatorio cun percorrido polo sistema linfático. Nesta
mesma unidade veremos o aparato excretor, as súas funcións e outros órganos relacionados
coa excreción.

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», veremos os grupos sanguíneos
e como determinalos.

É importante destacar que os contidos desta unidade hai que relacionalos coa unidade anterior,
referida aos aparatos dixestivo e respiratorio, que estudamos como aparatos para a nutrición.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  O aparato circulatorio.
-  A circulación sanguínea.



-  O sistema linfático.
-  O aparato excretor.
-  Outros órganos relacionados coa excreción.
-  A saúde e a función de nutrición.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Describir o aparato circulatorio, coñecer a anatomía do corazón e explicar como se leva a
cabo a circulación sanguínea.

 -  Coñecer o sistema linfático e as funcións que realiza.

 -  Explicar a anatomía do aparato excretor e as súas funcións.

 -  Estudar outros órganos relacionados coa excreción.

 -  Describir a relación entre a saúde e as funcións da nutrición, coñecer as enfermidades máis
frecuentes destes aparatos e adoptar hábitos saudables en relación con eles.

 -  Utilizar o microscopio con corrección.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características
dos seres vivos.

-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de
forma oral e escrita.

 
 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   O  aparato
circulatorio:
-   O  sangue.  As

funcións  do
sangue.

-   Os  vasos
sanguíneos.

-  O sistema linfático:
-   O  plasma

intersticial.
-  O sistema linfático.

-  O aparato excretor:

  1.  Describir o aparato
circulatorio  e  a
circulación
sanguínea.

  1.1.   Coñece  os
compoñentes  do
aparato circulatorio
e  distingue  os
elementos  do
sangue.

CCL,
CMCT,
CD

  1.2.   Coñece  as
características  da
circulación
sanguínea  e
interpreta  o
proceso
circulatorio.

CCL,
CMCT,
CD



-  Os riles.
-  As vías urinarias.

-   As  funcións  do
aparato excretor:
-   A  formación  dos

ouriños.
-  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
comunicación  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,
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 elección
de  información  a
partir da selección e

  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
anatomía  do
aparato  excretor  e
as súas funcións, e
estudar  outros
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  algunhas
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,
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



recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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  súa
execución  e
interpretando  os
seus resultados.

  8.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,
CMCT,
CD,
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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC

  9.   Utilizar  diversos
materiais,  técnicas
e  recursos
artísticos,  e
apreciar  a
pulcritude  e
estética destes.

  9.1.  Elabora traballos e
debuxos no estudo
dos  aparatos
circulatorio  e
excretor.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 



Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Coñece os compoñentes do aparato
circulatorio  e  distingue  os
elementos do sangue.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  circulatorio»,  onde  se  traballa
coa imaxe co fin de elaborar unha táboa
na que se recollan os tipos de células e
as  funcións  que  desempeñan  cada
unha. 

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  circulatorio»,  para  explicar  as
diferenzas entre as arterias e as veas.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  circulatorio»,  para  explicar  as
partes do corazón.

  1.2.   Coñece  as  características  da
circulación sanguínea e interpreta o
proceso circulatorio.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  circulatorio»,  na  que  o
alumnado debe definir movementos e o
ciclo  cardíaco,  e  as  funcións  das
válvulas.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
circulación  sanguínea»,  na  que  o
alumnado debe explicar no seu caderno
o  percorrido  do  sangue  a  través  do
circuíto pulmonar e o circuíto xeral.

  2.1.   Distingue  os  compoñentes  e  as
funcións  do  sistema  linfático,  e
coñece qué é o medio interno e cal
é a súa función.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
sistema linfático»,  na  que  o  alumnado
debe  resumir  no  seu  caderno  en  que
consiste o equilibrio no medio interno.

-  Actividade do LA, do apartado «Outros
órganos  relacionados  coa  excreción»,
para diferenciar os capilares sanguíneos
dos linfáticos.

  3.1.   Define  excreción  e  coñece  os
órganos e aparatos implicados nela.

-   Actividade  do  apartado  «O  sistema
linfático» na que se solicita debuxar un
ril e sinalar as súas partes.

-  Actividade do LA, do apartado «Outros
órganos  relacionados  coa  excreción»,
para  relacionar,  a  través dos produtos
de  excreción,  o  aparato  excretor  e  o
respiratorio.

  4.1.  Sabe a importancia que teñen os
hábitos  saudables  e  coñece
algunhas  enfermidades
relacionadas  cos  aparatos
estudados.

-  Actividade do LA, do apartado «A saúde
e función de nutrición»  para investigar
sobre as enfermidades relacionadas co
aparato circulatorio e excretor e a forma
de previlas.



  5.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario sobre os aparatos para
a nutrición,  expresa  coñecementos
e opinións de forma oral e escrita, e
mostra  interese  pola  lectura  de
textos.

-   Actividade  do apartado «Emprender  -
aprender»  na  que,  tras  realizar  unha
lectura  de  recortes  de  xornal,  se  lle
solicita  ao  alumnado  expresar  a  súa
opinión  sobre  o  tema  que  tratan  os
devanditos textos.

  6.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», na que se debe completar
o esquema da unidade.

  7.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación, e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA «Pensemos en grupo»
do inicio da unidade.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender»:  preparar  unha  mesa
redonda.

  8.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-   Realiza  a  práctica  de  laboratorio
proposta  no  apartado  «Obradoiro  de
ciencias»:  Como  determinar  o  noso
grupo sanguíneo?

  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.

-   Realiza  a  práctica  de  laboratorio
proposta  no  apartado  «Obradoiro  de
ciencias»:  Como  determinar  o  noso
grupo  sanguíneo?  E  elabora  un  guión
no  que  debe  explicar  o  procedemento
experimental  seguido  así  como  as
observacións realizadas.

  9.1.   Elabora  traballos  e  debuxos  no
estudo  dos  aparatos  circulatorio  e
excretor.

-   Actividades  do  LA  onde  se  solicita
realizar  esquemas  para  representar  o
aparato circulatorio e o aparato excretor,
e o seu funcionamento.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

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

Define  no  seu  caderno
conceptos  relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  plaqueta,  arteríola,
vénula,  túbulo  renal,
glomérulo, plasma intersticial,
etc.
Redacta textos para describir
como  acontecen  certos
procesos,  como o percorrido
que  realiza  un  glóbulo
vermello ao longo do sistema
circulatorio,  solicitados  nas
actividades.



Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta  un informe sobre  a
intervención  do  sangue  nos
mecanismos  de  defensa  do
organismo.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva  dun  texto
científico  sobre  as
enfermidades  que  se
producen  pola  falta  de
hábitos  saudables,
relacionadas  co  aparato
circulatorio,  e  resúmeo  no
seu caderno.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

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

Interpreta os datos numéricos
dos  parámetros  analizados
nunha  análise  de  sangue  e
expón as conclusións obtidas
a partir desa análise.
Determina  a  frecuencia
cardíaca.

Tomar  conciencia  da
importancia  do  estudo  de
determinados  procesos,
como  a  circulación
sanguínea.

Comprende a transcendencia
dos experimentos científicos.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espa
ra obter información sobre o
equilibrio no medio interno e
a  historia  do  descubrimento
da circulación sanguínea.

Empregar  distintas  fontes
para a busca de información.

Interpreta  a  información
contida  nos  esquemas  do
corazón,  a  circulación
sanguínea, o sistema linfático
e  os  riles,  e  os  órganos  da
excreción, para responder ás
diferentes  actividades
propostas no libro.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos  que
hai  que  realizar  no  proceso
de aprendizaxe.

Completa  o  esquema
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Interpreta  debuxos
esquemáticos  da  anatomía
dos  aparatos  e  sistemas
estudados.
Organiza a información sobre
as características e a función
destes  aparatos  e  sistemas
relacionados  coa  nutrición,
mediante resumos,  táboas e
esquemas conceptuais.

http://www.anayaeducacion.es/


Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Coñece a técnica de montaxe
dunha  preparación  de
sangue  para  determinar  o
grupo sanguíneo.
Interpreta  e  distingue
distintos  tipos  de  células  a
partir de fotografías.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume  as  ideas  principais
da unidade.
Realiza  as  actividades  finais
da  unidade  para  autoavaliar
os coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  a  importancia  dos
estudos  realizados  para
coñecer  os  sistemas
circulatorio e excretor.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  na  mesa
redonda  sobre  anorexia  e
bulimia,  e  escoita  a  opinión
de expertos.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
e sentido ético no traballo.

Planifica  o  seu  traballo,  ten
iniciativa  e  interese  por
coñecer,  e  mostra  respecto
cando expresa a súa opinión
sobre persoas con trastornos
circulatorios.

Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas.

Mostra iniciativa ao organizar
unha  investigación  sobre  os
diferentes grupos sanguíneos
dos compañeiros da clase.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece  a  importancia  do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo  dos  aparatos
circulatorio e excretor.
Utiliza  debuxos  para
representar  e  distinguir  as
células sanguíneas.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «A circulación, o sistema linfático e a excreción» e traballamos co texto
e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 



-   Realizamos  a  actividade  «Pensamos  en  grupo»  do  LA  sobre  as  funcións  do  aparato
circulatorio e o excretor.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos o aparato circulatorio.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, o aparato circulatorio, o sangue, os vasos
sanguíneos, o corazón, o ciclo cardíaco e a circulación sanguínea.

-  Resumimos no caderno as partes que compoñen o corazón e os riles.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e realizamos as actividades asociadas como se
propón na PD.

-  Investigamos sobre a circulación sanguínea como se propón no LA e na PD.

Tarefa 3: Coñecemos o sistema linfático.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos o plasma intersticial e o sistema linfático co LA e co material dixital do RD.

-  Investigamos e realizamos un resumo, co LA e cos RD, das similitudes e diferenzas que
existen entre o sistema circulatorio e o linfático.

-  Traballamos coa imaxe as actividades do LA e do RD sobre a anatomía do sistema linfático.

-  Realizamos as actividades do LA, do RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos o aparato excretor e outros órganos relacionados coa excreción.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD a estrutura do ril e da nefrona.

-  Debuxamos o corte dun ril coa axuda do LA e sinalamos as súas partes.

-  Describimos outros órganos relacionados coa excreción coa axuda da imaxe do LA e co
material dixital do RD.

-  Traballamos en grupo e explicamos as semellanzas e as diferenzas entre os ouriños e a
suor.

Tarefa 5: As funcións vitais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as fases da función de nutrición coa imaxe do LA e co material dixital do RD.

-  Realizamos unha táboa diferenciando a nutrición autótrofa e a heterótrofa coa axuda do LA e
co material dixital dos RD.

-  Describimos as etapas da función de relación coa imaxe do LA e co material dixital do RD.

-  Traballamos, coa imaxe do LA e dos RD, as etapas da función de relación.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e dos RD, e deducimos as diferenzas entre a
reprodución sexual e a asexual.

-  Expoñemos os tipos de división celular coa imaxe do LA e co material dixital do RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 6: Coñecemos a saúde e as funcións de nutrición.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.



-  Describimos as enfermidades máis importantes relacionadas cos aparatos que interveñen na
nutrición, con axuda do LA e co material dixital do RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD para recoñecer algunhas enfermidades.

-   Describimos,  co  LA  e  co  material  dixital  do  RD,  a  importancia  de  manter  uns  hábitos
saudables para evitar enfermidades moi frecuentes.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 7: Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de emprendemento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos no LA os pasos que hai que seguir para realizar a práctica de laboratorio e determinar
o grupo sanguíneo.

-  Realizamos as actividades relacionadas con práctica que aparecen no LA.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Prepara unha mesa redonda»,  na que se
propoñen as pautas para que o alumnado organice unha mesa redonda na que existan dous
grupos con ideas contrapostas sobre dúas enfermidades relacionadas coa nutrición: anorexia
e bulimia.

Tarefa 8. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade dos RD.

-  Realizamos o esquema conceptual e o resumo «Practica o aprendido» do LA e dos RD.

-  Realizamos o conxunto de actividades baixo o título «Aplica e avanza» do apartado «Practica
o aprendido» do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-   Utilización  do  microscopio  e  realización  de  preparacións  dunha  gota  de  sangue  para
determinar os grupos sanguíneos no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.



-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

- Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 5 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.es  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 5 

Bioloxía e Xeoloxía 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

http://anayaeducacion.es/


  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A función de relación

Descrición da unidade
A unidade iníciase co estudo das etapas da función de relación. A continuación, desenvólvense
con  detalle  cada  unha  das  súas fases:  a  recepción  dos  estímulos,  onde  se  describen  os
órganos dos sentidos; o procesamento da información, onde se desenvolven a coordinación
nerviosa e a coordinación endócrina;  e as respostas,  co estudo do aparato locomotor.  Por
último, estúdanse as enfermidades ligadas á función de relación.

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», proponse unha actividade para
calcular a taxa de alcoholemia.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  As etapas da función de relación.
-  Os receptores: os órganos dos sentidos.
-  A coordinación nerviosa.
-  A coordinación endócrina.
-  O aparato locomotor.
-  As enfermidades relacionadas coa función de relación.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Coñecer a anatomía e o funcionamento dos aparatos implicados na función de relación.

 -  Coñecer as partes dos órganos dos sentidos e dunha neurona.

 -  Recoñecer os elementos que interveñen nun acto reflexo e nun acto voluntario.

 -  Elaborar esquemas sobre a regulación hormonal.

 -   Coñecer  os principais  ósos e músculos  do sistema esquelético  e do sistema muscular
humano.

 -  Calcular a taxa de alcoholemia e as implicacións do consumo de alcohol.



 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre as características
dos seres vivos.

-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de
forma oral e escrita.

 

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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 oído.
-  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
estímulo  que
perciben, e coñece
e  describe  o
funcionamento dos
receptores  da  pel,
do  olfacto,  do
gusto,  da  vista  e
do oído.

CCL,

CMCT,

CD

  2.   Describir  a
anatomía  e  o
funcionamento  do
sistema nervioso.

  2.1.  Coñece as partes
dunha neurona e o
mecanismo  de
transmisión  do
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



-   O  funcionamento
do  sistema
endócrino.

-   O  aparato
locomotor:
-   O  sistema

esquelético:  ósos
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
comunicación  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,
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

  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
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 algunhas
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

  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.   Comprende  os
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



actitudes  de
respecto  e
colaboración  ao
traballar en grupo.

-  Experimentación en
Bioloxía  e  Xeoloxía:
obtención e elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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,
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
execución  e
interpretando  os
seus resultados.

  9.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,

CMCT,
CD,

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.

CCL,

CMCT,
CD,

CSC



10.   Utilizar  diversos
materiais,  técnicas
e  recursos
artísticos,  e
mostrar  aprecio
pola  pulcritude  e
estética destes.

10.1.  Elabora traballos e
debuxos  de
neuronas,  aparato
locomotor  e
dalgúns  órganos
receptores.

CCL,

CMCT,

CD,

CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Explica  as  fases  da  función  de
relación,  clasifica  os  receptores
segundo o estímulo que perciben, e
coñece e describe o funcionamento
dos receptores da pel, do olfacto, do
gusto, da vista e do oído.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
función de relación», para elaborar unha
táboa dos tipos de receptores.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
función de relación»,  para  elaborar  un
esquema  conceptual  da  función  de
relación.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
receptores:  os  órganos  dos
sentidos»,para  debuxar  as  partes  do
oído.

-  Actividade do LA, do apartado «Fai un
resumo», para elaborar unha táboa cos
tipos de receptores.

  2.1.  Coñece as partes dunha neurona e
o  mecanismo  de  transmisión  do
impulso nervioso.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
coordinación  nerviosa»,para  explicar
nun  debuxo  a  transmisión  do  impulso
nervioso.

  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.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
coordinación  nerviosa»,  para  comparar
os actos reflexos e os actos voluntarios.

  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.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado «A coordinación endócrina» do
LA,para  explicar  o  funcionamento  do
sistema  hormonal  durante  o  ciclo
reprodutor feminino.



  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.

-   Actividade  do  apartado  «O  aparato
locomotor»,  onde  se  solicita  clasificar
nunha táboa os tipos de articulacións.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado  «O  aparato  locomotor»  do
LA,para localizar os principais músculos
do corpo humano.

  5.1.  Coñece algunhas enfermidades que
afectan os órganos dos sentidos, os
sistemas nervioso e endócrino, e o
aparato  locomotor.  Propón  algúns
coidados  para  previlas,
especialmente  os  hábitos  das
posturas.

-  Actividade do LA, do apartado «Fai un
resumo»,  onde  se  solicita  nomear
algunhas  enfermidades  relacionadas
coa función de relación.

  6.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  a  función  de
relación,  expresa  coñecementos  e
opinións de forma oral  e escrita,  e
mostra  interese  pola  lectura  de
textos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
coordinación  nerviosa»,  para  buscar
información e elaborar un texto sobre a
mielina.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
coordinación  nerviosa»,  para  buscar
información  e  elaborar  un  texto  sobre
Ramón y Cajal.

  7.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  completar  o
esquema da unidade.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado  «A  saúde  e  a  función  de
relación» do LA, para buscar e elaborar
unha  presentación  das  alteracións  da
visión.

  8.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación,  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA «Fai un resumo», do
apartado «Practica  o  aprendido»,  para
escribir as ideas principais da unidade.

-   Actividade  «Campaña  para  previr  o
consumo  de  alcohol»  do  apartado
«Obradoiro de ciencias».

  9.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-  Actividades experimentais relacionadas
cos contidos da unidade. 

  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.

-   Actividade  de propostas,  no  apartado
«Obradoiro de ciencias», para calcular a
taxa de alcoholemia.



10.1.   Elabora  traballos  e  debuxos  de
neuronas,  aparato  locomotor  e
dalgúns órganos receptores.

-  Actividades dos diferentes apartados da
unidade  onde  se  lle  solicita  ao
alumnado  debuxar  unha  neurona,  un
ollo  ou  elaborar  un  mural  sobre  as
glándulas anexas do ollo.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Comunicación
lingüística.

Adquirir  e  usar  o
vocabulario  adecuado  para
comprender e comunicarse.

Define  no  seu  caderno
empregando  correctamente
conceptos  relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como  estímulo,  receptor,
dendrita, hormona, etc.

Producir exposicións orais e
escritas  coherentes  e  con
corrección  sintáctica  e
léxica.

Redacta  no  seu  caderno
informes  breves  acerca  da
mielina,  sobre  a  vida  de
Ramón  y  Cajal,  e  sobre  as
maniotas.
Realiza  con  corrección  a
exposición  oral  sobre  o
consumo de alcohol.

Comprender  textos  e
informacións,  orais  e
escritas,  diferenciando  as
ideas  esenciais  e  as
secundarias.  Manter  unha
actitude  favorable  cara  á
lectura.

Realiza a lectura comprensiva
do  texto  «A  máquina  máis
complexa»  e  extrae  a  idea
principal.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en  ciencia  e
tecnoloxía.

Coñecer  e  utilizar  os
elementos.  Aplicar  os
coñecementos  matemáticos
á resolución de problemas.

Calcula a taxa de alcoholemia.
Interpreta e obtén información
dunha  gráfica  sobre  a
intensidade do son.

Coñecer  conceptos
científicos  e  técnicos,  e
teorías  científicas  básicas
relacionadas co universo.

Describe as  fases da función
de relación.
Coñece  a  anatomía  e  o
funcionamento  do  sistema
nervioso  e  do  sistema
endócrino.
Coñece o aparato locomotor.
Explica  as  principais
enfermidades  relacionadas
coa función de relación.



Competencia dixital. Manexar  ferramentas
dixitais  para  a  construción
de coñecemento.

Utiliza  os  recursos  incluídos
en
www.anayaeducacion.espar
a  obter  información  sobre  a
mielina,  sobre  Santiago
Ramón  y  Cajal,  e  sobre  as
maniotas.
Elabora  unha  presentación
acerca  das  alteracións  da
visión.

Empregar  distintas  fontes
para  a  busca  de
información.

Interpreta  a  información
contida  nos  esquemas  e  nas
fotografías  do  sistema
nervioso e dunha neurona.

Aprender a aprender. Coñecer  as  técnicas  de
traballo  que  permiten
integrar os contidos.

Completa  o  mapa conceptual
da  unidade  a  partir  dos
coñecementos adquiridos.
Realiza  esquemas  do
funcionamento  do  sistema
nervioso e do endócrino.

Utilizar  estratexias  para
mellorar  a  atención,  a
concentración e a memoria
á  hora  de  adquirir  os
contidos  fundamentais  da
área  e  aplicalos  para
alcanzar  un  coñecemento
propio.

Elabora táboas dos receptores
da pel, das hormonas, etc.
Interpreta  e  distingue
fotografías  e  debuxos  da
estrutura  da  neurona,  dos
órganos do sistema nervioso,
das  glándulas  do  sistema
endócrino  e  dos  principais
ósos e músculos.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as ideas principais da
unidade.
Realiza  as  actividades  finais
da unidade para autoavaliar os
coñecementos adquiridos.

Competencias  sociais
e cívicas.

Coñecer a dimensión social
e  ética  dos  coñecementos
científicos.

Valora a importancia de poñer
en  práctica  medidas  para  o
coidado  dos  aparatos
vinculados coa relación, como
non  consumir  substancias
tóxicas,  evitar  situacións  de
risco e modificar os hábitos de
posturas.

Aplicar  as  habilidades
sociais e regular as propias
emocións.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras no debate sobre
«O  consumo  de  alcohol»  e
nas  actividades  dos  traballos
de grupo.

Sentido de iniciativa e
espírito emprendedor.

Xerar  opinións  propias  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.

Propón  hipóteses  propias
elaboradas  a  partir  dos
coñecementos  adquiridos
sobre a intensidade dos sons,
as consecuencias do consumo
de alcohol, etc.

http://www.anayaeducacion.es/


Mostrar  iniciativa  e
participar  de  forma  activa
nas actividades.

Participa  activamente  na
campaña  para  previr  o
consumo de alcohol.

Conciencia  e
expresións culturais.

Coñecer materiais, técnicas,
recursos  expresivos  e
linguaxes visuais e artísticas
para  realizar  tarefas  con
pulcritude  e  con  criterio
estético.
Utilizar  diversos  materiais,
técnicas, códigos e recursos
artísticos  na  realización  de
creacións propias.

Utiliza  debuxos  para
representar  e  distinguir  as
partes da neurona, a anatomía
do ollo e a dun óso.
Elabora  un  mural  das
glándulas anexas do ollo.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «A máquina máis complexa?» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» sobre a función de relación do LA.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos a función de relación.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos  as  fases  da  función  de  relación  co  esquema  do  apartado  «A  función  de
relación» do LA e co material dixital dos RD.

-  Lemos a percepción dos estímulos do apartado «A función de relación» do LA.

-  Resolvemos as actividades 1 a 6 do apartado «A función de relación» do LA.

-  Lemos o procesamento da información e da resposta do apartado «A función de relación» do
LA.

-  Realizamos as actividades 7, 8 e 9 do LA.

Tarefa 3: Coñecemos os receptores: os órganos dos sentidos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos as características do olfacto co LA e co material  dixital  dos RD contido no
apartado «Os receptores: os órganos dos sentidos».

-  Realizamos as actividades 1 e 2 do LA.

-  Expoñemos, co LA e co material dixital do RD, as características do tacto e do gusto do
apartado «Os receptores: os órganos dos sentidos».

-  Realizamos as actividades 3 e 4 do LA.

-  Describimos a estrutura do oído do apartado «Os receptores: os órganos dos sentidos» co
LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades 3 e 4 do LA.



-  Traballamos coas imaxe das actividades do LA e dos RD sobre o estribo.

-   Describimos,  co  LA e  co  material  dixital  dos  RD,  a  estrutura  do  ollo  do  apartado  «Os
receptores: os órganos dos sentidos».

-  Traballamos en grupo as actividades 7 e 8 do LA.

Tarefa 4: Coñecemos a coordinación nerviosa.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Expoñemos, co LA e co material dixital dos RD, a estrutura da neurona e a transmisión do
impulso nervioso do apartado «A coordinación nerviosa».

-  Resolvemos as actividades 1 a 7 do LA.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, a estrutura e a función do sistema nervioso
central do apartado «A coordinación nerviosa».

-  Resolvemos as actividades 8, 9 e 10 do LA.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, a estrutura e a función do sistema nervioso
periférico do apartado «A coordinación nerviosa».

-  Resolvemos as actividades 11, 12, 13 e 14 do LA.

-  Lemos o funcionamento do sistema nervioso do apartado «A coordinación nerviosa» do LA.

-  Traballamos en grupo coa imaxe do LA e dos RD para elaborar un esquema do acto reflexo.

-  Describimos o acto reflexo do apartado «A coordinación nerviosa» do LA, con axuda do
material dixital do RD.

-  Describimos o acto voluntario do apartado «A coordinación nerviosa» do LA, coa axuda do
material dixital dos RD.

-  Resolvemos a actividade 16 do LA.

Tarefa 5: Coñecemos a coordinación endócrina.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Definimos os conceptos de hormona e glándula endócrina co LA e co material dixital do RD.

-   Localizamos  as  glándulas  endócrinas  no  corpo  humano  coa  imaxe  do  apartado  «A
coordinación endócrina» do LA e co material dixital dos RD.

-  Elaboramos, co LA e co material dixital do RD, unha táboa das hormonas que produce cada
glándula e a súa función.

-  Describimos o funcionamento da regulación endócrina coa imaxe do LA e co material dixital
do RD.

-  Traballamos en grupo a regulación dos niveis de glicosa no sangue co esquema do apartado
«A coordinación endócrina» do LA e dos RD.

Tarefa 6: Coñecemos a resposta. O aparato locomotor.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital do RD, as funcións do sistema esquelético e as
características dos ósos e das articulacións do apartado «O aparato locomotor».

-  Traballamos coa imaxe do apartado «O aparato locomotor» do LA e dos RD para localizar os
principais ósos do corpo humano.

-  Realizamos as actividades do apartado «O sistema esquelético» do LA.

-  Expoñemos o sistema muscular do apartado «O aparato locomotor» co LA e co material
dixital dos RD.

-  Traballamos coa imaxe do apartado «O aparato locomotor» do LA e dos RD para localizar os
principais músculos do corpo humano.

-  Realizamos as actividades do apartado «O sistema muscular» do LA.



Tarefa 7: Coñecemos a saúde e a función de relación.

-   Lemos as principais  enfermidades dos órganos dos sentidos do apartado «A saúde e a
función de relación» co LA e co material dixital do RD.

-   Traballamos  en  grupo  e  resumimos  as  medidas  de  prevención  das  enfermidades  dos
órganos dos sentidos co LA e co RD.

-  Traballamos coa imaxe do apartado «As principais enfermidades dos órganos dos sentidos»
do LA e do RD.

-  Lemos as principais enfermidades dos sistemas nervioso e endócrino do apartado «A saúde
e a función de relación» no LA e no material dixital do RD.

-   Traballamos  en  grupo  e  resumimos  as  medidas  de  prevención  das  enfermidades  dos
sistemas nervioso e endócrino co LA e cos RD.

-  Traballamos en grupo e realizamos o debate sobre o consumo de alcohol do apartado «As
principais enfermidades dos sistemas nervioso e endócrino» do LA e do RD.

-  Lemos as principais enfermidades do aparato locomotor dentro do apartado «A saúde e a
función de relación» no LA e no material dixital dos RD.

-  Traballamos en grupo e resumimos as medidas de prevención das enfermidades do aparato
locomotor do LA e dos RD.

-  Realizamos as actividades do apartado «As enfermidades do aparato locomotor» do LA.

Tarefa 8. Realizamos o obradoiro de ciencias. Calculamos a taxa de alcoholemia.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos atentamente o texto «Que é a taxa de alcoholemia?» do LA e resolvemos as posibles
dúbidas.

-  Realizamos as actividades propostas relacionadas coa práctica que aparecen no LA.

-  Traballamos en grupo a actividade de emprendemento «Campaña para previr o consumo de
alcohol» e seguimos os pasos indicados para resolver a actividade.

Tarefa 9. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade do RD.

-  Realizamos o esquema conceptual e o resumo «Practica o aprendido» do LA e do RD.

-  Realizamos o conxunto de actividades baixo o título «Aplica e avanza» do apartado «Practica
o aprendido» do LA e do RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.



-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 6 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.com  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

http://anayaeducacion.com/


 

Unidade 6 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A reprodución humana

Descrición da unidade 
A unidade iníciase establecendo a diferenza entre sexo e sexualidade, e explicando o inicio da
adolescencia coa puberdade e os cambios que nesta etapa se producen en ambos os dous
sexos.  A  continuación,  estúdanse  os  aparatos  reprodutores  masculino  e  feminino,  e  as
características que teñen os gametos producidos por eles. Aos ciclos do ovario e do útero
dedícaselle  un  apartado  para  explicar  con  detalle  a  relación  entre  eles.  Continúase  coa
formación do novo ser, desde o desenvolvemento embrionario ata o momento do nacemento.
Seguiremos falando da esterilidade, da reprodución asistida e dos métodos anticonceptivos.
Así mesmo, trataremos o tema da reprodución e da saúde, prestando especial  atención ás
enfermidades  de  transmisión  sexual  e,  aínda  que  brevemente,  veremos  algúns  trastornos
asociados á reprodución e o coidado do aparato reprodutor.

Para rematar a unidade, no apartado «Obradoiro de ciencias», imos analizar datos utilizando
para iso un texto sobre a igualdade de xénero, tema que espertou a sensibilidade dos gobernos
e que se inclúe nas leis educativas actuais.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  Sexualidade e reprodución humana.
-  O aparato reprodutor masculino.
-  O aparato reprodutor feminino.
-  Os ciclos do ovario e do útero.



-  A formación dun novo ser.
-  A esterilidade. A reprodución asistida.
-  Os métodos anticonceptivos.
-  Reprodución e saúde.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Entender o significado da reprodución humana e da sexualidade.

 -  Coñecer as anatomías dos aparatos reprodutores masculino e feminino.

 -  Coñecer o ciclo menstrual.

 -  Coñecer as etapas da formación dun novo ser.

 -   Ser consciente dos problemas que xera a fertilidade e as enfermidades de transmisión
sexual.

 -   Utilizar  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.

 
 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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:

  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
anatomía  do
aparato reprodutor
masculino  e
especifica  os
principais
acontecementos
da
espermatoxénese.

CCL,
CMCT,
CD,
CAA



-   O  aparato
reprodutor
feminino.

-  Os óvulos.
-   A  formación  dos

óvulos.
-  Os ciclos do ovario

e do útero:
-  O ciclo do ovario e

a ovulación.
-  O ciclo do útero e

a menstruación.
-   A  regulación

hormonal  dos
ciclos.

-   A  formación  dun
novo ser:
-   O

desenvolvemento
embrionario.

-  A esterilidade.
-   A  reprodución

asistida.
-   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
comunicación  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.

  3.   Coñecer  a
anatomía  e  a
fisioloxía  do
aparato  reprodutor
feminino.

  3.1.   Coñece  a
anatomía  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
útero  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

  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



-   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 elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-  Recoñecemento da
importancia  do
debuxo  e  da
fotografía no estudo
dos  aparatos
reprodutores  e  do
desenvolvemento
embrionario.

  8.  Coñecer e utilizar
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  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
fotografía  no
estudo  dos
aparatos
reprodutores  e  do
desenvolvemento
embrionario.

11.1.   Valora  a
importancia  do
debuxo  no  estudo
dos  aparatos
reprodutores,  dos
ciclos  do  ovario  e
do  útero,  e  do
desenvolvemento
embrionario.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do



desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.   Explica  as  características  da
reprodución  humana,  distingue
entre reprodución e sexualidade,  e
enumera os cambios que sofren os
adolescentes.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Sexualidade  e  reprodución  humana»,
no  que,  a  través  dunha  imaxe,  se
solicita  explicar  as  características  da
reprodución humana.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Sexualidade  e  reprodución  humana»,
para  definir  os  caracteres  sexuais
primarios e os secundarios.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Sexualidade  e  reprodución  humana»,
para  indicar,  tras  a  interpretación  dun
gráfico,  os  cambios  que  se  producen
durante a puberdade.

  2.1.   Coñece  a  anatomía  do  aparato
reprodutor  masculino  e  especifica
os  principais  acontecementos  da
espermatoxénese.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  masculino»,  para
rexistrar  nunha  táboa  as  partes  do
aparato reprodutor masculino.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  masculino»,  para
describir  o  proceso  que  sucede  nos
túbulos seminíferos.

  3.1.   Coñece  a  anatomía  do  aparato
reprodutor feminino e especifica os
principais  acontecementos  da
ovoxénese.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  feminino»,  para
coñecer  a  anatomía  do  aparato
reprodutor feminino.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  feminino»,  para
diferenciar,  a  través  da  imaxe,  as
células masculinas das femininas.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado  «Os
ciclos  do  ovario  e  do  útero»,  para
coñecer  os  efectos  das  hormonas  na
regulación do ciclo reprodutor.

  3.2.  Diferencia entre ciclo ovárico e ciclo
uterino,  e  cita  as  hormonas  que
regulan o ciclo reprodutor.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  feminino»,  para
rexistrar  nunha  táboa  as  partes  do
aparato  reprodutor  feminino  e  as  súas
funcións.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «O
aparato  reprodutor  feminino»,  para
diferenciar,  a  través  da  imaxe,  as
células masculinas das femininas.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado  «Os
ciclos  do  ovario  e  do  útero»,  para
rexistrar nunha táboa as etapas do ciclo
menstrual e a súa regulación hormonal.



  4.1.   Define  fecundación,  describe  o
camiño que percorre o embrión ata
o  útero  e  identifica  os  principais
acontecementos  que  se  producen
durante  o  desenvolvemento
embrionario.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado  «A
formación  dun  novo  ser»,  onde  se
solicita  rexistrar  nunha  táboa  os
cambios  máis  importantes  que  se
producen no feto ao longo do embarazo.

  5.1.  Valora as técnicas de reprodución
asistida e os métodos de control da
fertilidade.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
esterilidade.  A  reprodución  asistida»,
para  explicar  en  que  consiste  a
inseminación artificial e esquematizar o
proceso de fecundación in vitro.

-  Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
métodos anticonceptivos», para explicar
que  métodos  anticonceptivos  requiren
intervención  dun  profesional  e  cales
non.

  6.1.   Identifica  as  principais
enfermidades de transmisión sexual
e o seu tratamento e prevención.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado
«Reprodución  e  saúde»,  para  nomear
os xermes que causan ETS.

  7.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  a  reprodución
sexual,  expresa  coñecementos  e
opinións de forma oral e escrita, e
mostra  interese  pola  lectura  de
textos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
ciclos do ovario e do útero», explicando
por  que  a  hipófise  deixa  de  segregar
FSH.

  8.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para organizar as ideas.

  9.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación, e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-   Actividade  1  do  apartado «Practica  o
aprendido» do LA.

-   Actividade  6  do  apartado «Practica  o
aprendido» do LA.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender»:  organizar a viaxe de fin de
curso.

10.1.   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.

-   Realiza  a  análise  de  datos  sobre  a
igualdade  de  xénero  do  obradoiro  de
ciencias.

11.1.  Valora a importancia do debuxo no
estudo  dos  aparatos  reprodutores,
dos ciclos do ovario e do útero, e do
desenvolvemento embrionario.

-  Actividades nas que se solicita realizar
esquemas e debuxos relacionados cos
ciclos ovárico e uterino.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 



Competencia  en
comunicación
lingüística.

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

Define  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  caracteres  sexuais
secundarios,  prepucio,
trompas  de  Falopio,  ETS,
etc.
Constrúe frases coherentes
a partir duns termos dados.
Escribe  correctamente
frases erróneas.
Redacta  textos  para
describir  como  acontecen
certos  procesos,  como  o
proceso  da
espermatoxénese  ou  as
fases  do  desenvolvemento
embrionario.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta  informes  breves
sobre prevención das ETS.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva  dun  texto
científico  sobre  a  biografía
de Gabriel Falopio e expón
un resumo no seu grupo.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Rexistra  nunha  táboa  as
etapas do ciclo menstrual.
Analiza  os  datos  dunha
táboa  e  compara  as
porcentaxes  de  homes  e
mulleres que remataron os
estudos universitarios.

Tomar  conciencia  da
importancia  do  estudo  da
anatomía  e  da  fisioloxía  dos
aparatos reprodutores.

Comprende  a
transcendencia  dos
estudos científicos.

Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza os recursos incluídos
na  web  de  Anaya  para
obter  información  sobre  a
placenta ou o embigo.

Empregar distintas fontes para
a busca de información.

Interpreta  a  información
contida nos esquemas dos
aparatos reprodutores e do
desenvolvemento  do
embrión semana a semana.



Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios e os pasos que hai
que  realizar  no  proceso  de
aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Interpreta  debuxos
esquemáticos da anatomía
dos aparatos estudados.
Organiza  a  información
mediante  resumos,  táboas
e  esquemas  conceptuais
sobre as características e a
función destes aparatos.

Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Coñece  as  técnicas  de
reprodución asistida.
Interpreta  e  distingue  os
distintos  métodos
anticonceptivos.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as ideas principais
da unidade.
Realiza  as  actividades
finais  da  unidade  para
autoavaliar  os
coñecementos adquiridos.

Competencias sociais e
cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  a  importancia  dos
estudos  realizados  para
coñecer  o  proceso  da
reprodución humana.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  na  actividade
«Emprender  -  Aprender»
para preparar a viaxe de fin
de curso.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Planifica o seu traballo, ten
iniciativa  e  interese  por
coñecer, e mostra respecto
cando  expresa  a  súa
opinión sobre as causas da
esterilidade e a diversidade
de  métodos
anticonceptivos.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar  ou  promover  accións
novas.

Mostra  iniciativa  ao
organizar  unha
investigación  sobre  os
distintos  graos  de
seguridade  dos  métodos
anticonceptivos.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece a importancia do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo  dos  aparatos
reprodutores  e  do
desenvolvemento
embrionario.
Utiliza  debuxos  para
representar  e  distinguir  as
células sexuais.

 



6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «A reprodución humana» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade do RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos a sexualidade e a reprodución humana.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, a sexualidade humana, sexo e sexualidade,
a puberdade e a adolescencia, e os cambios que se producen na adolescencia.

-  Resumimos no caderno as diferenzas nos cambios corporais da adolescencia entre rapaces
e rapazas.

-  Traballamos en grupo coas imaxes do LA e realizamos as actividades asociadas como se
propón na PD.

-  Comentamos o curioso do dimorfismo sexual como se propón no LA e na PD.

Tarefa 3: Coñecemos o aparato reprodutor masculino.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Describimos,  co  LA  e  co  material  dixital  do  RD,  o  aparato  reprodutor  masculino,  os
espermatozoides e a formación dos espermatozoides.

-  Realizamos, co LA e co RD, un debuxo esquemático das partes dun espermatozoide.

-  Traballamos a espermatoxénese coa imaxe do LA e dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos o aparato reprodutor feminino.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos o aparato reprodutor feminino, os óvulos e a formación dos óvulos.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD a estrutura do óvulo e a maduración do folículo.

-  Debuxamos un esquema das partes do aparato reprodutor feminino coa axuda do LA.

-  Describimos outros órganos relacionados coa reprodución coa axuda da imaxe do LA e co
material dixital dos RD.

-  Traballamos en grupo e explicamos as semellanzas e as diferenzas entre o espermatozoide
e o óvulo.

Tarefa 5: Coñecemos os ciclos do ovario e do útero.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as fases dos ciclos do ovario e do útero coa imaxe do LA e co material dixital do
RD.

-  Realizamos unha táboa diferenciando a regulación hormonal de ambos os dous ciclos coa
axuda do LA e co material dixital dos RD.

-  Describimos as etapas do ciclo do útero coa imaxe do LA e co material dixital do RD.



-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 6: Coñecemos a formación dun novo ser.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as etapas do desenvolvemento embrionario con axuda do LA e co material
dixital dos RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD para recoñecer as diferenzas morfolóxicas do feto
nas distintas semanas de embarazo.

-  Describimos as fases do parto co LA e co material dixital do RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa  7:  Coñecemos  a  esterilidade,  a  reprodución  asistida  e  os  métodos
anticonceptivos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as causas da esterilidade masculina e feminina con axuda do LA e co material
dixital do RD.

-  Describimos os tipos de reprodución asistida con axuda do LA e co material dixital do RD.

-   Distinguimos  os  métodos  anticonceptivos  naturais  dos  artificiais  con  axuda  do  LA e  co
material dixital dos RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD para recoñecer as diferenzas dos anticonceptivos
artificiais e explicar como se leva a cabo a fecundación in vitro.

-  Investigamos, co LA e co material dixital do RD, que métodos anticonceptivos necesitan da
axuda dun profesional e cales non.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 8. Coñecemos a reprodución e a saúde.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as enfermidades de transmisión sexual máis coñecidas con axuda do LA e co
material dixital do RD.

-  Describimos os coidados do aparato reprodutor para a prevención das ETS con axuda do LA
e co material dixital do RD.

-   Traballamos  coas  imaxes  do  LA e  do RD para  coñecer  como a  través  das  ecografías
obtemos información sobre as características do feto antes de que se produza o nacemento.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 9. Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade «Emprender -Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Lemos  no  LA  o  texto  sobre  a  igualdade  de  xénero  e  realizamos  a  análise  dos  datos
estatísticos que se reflicten.

-  Realizamos as actividades relacionadas co texto que aparecen no LA.

-  Traballamos a tarefa «Organizar a viaxe de fin de curso», na que se dan unha serie de
recomendacións  e  pautas,  establecendo  a  participación  e  a  asignación  de  tarefas  para
conseguir o obxectivo previsto.

Tarefa 10. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Realizamos o resumo da unidade do LA.

-  Completamos o esquema conceptual do LA e dos RD.



-   Realizamos  o conxunto  de actividades baixo  o título  «Aplica  e Avanza» de «Practica o
aprendido» do LA e do RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 7 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.com  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

http://anayaeducacion.com/


-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 7 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas
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  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A saúde e a enfermidade

Descrición da unidade
A unidade iníciase co estudo dos conceptos de saúde e de enfermidade, dos determinantes da
saúde e os tipos de enfermidades. A continuación estúdanse os mecanismos de defensa do



noso organismo para loitar contra os patóxenos, é dicir, descríbese o sistema inmunitario. No
apartado seguinte explícanse os medios máis importantes que achega a medicina fronte aos
patóxenos: as vacinas, os soros e algúns tipos de medicamentos, como os antibióticos.  Por
último, estúdanse os transplantes e a doazón, onde se subliña a importancia social da doazón
de órganos.

Para  rematar  a  unidade,  no  apartado  «Obradoiro  de  ciencias»,  trabállase  un  test  de
autoavaliación de hábitos de vida saudables que o alumnado pode completar  con achegas
propias.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  A saúde e a enfermidade.
-  As defensas do noso organismo.
-  A axuda da medicina.
-  Os transplantes e a doazón.

Temporalización:

A temporalización  asignada  a  esta unidade  será  de 1  semana e media,  que inclúe  o  seu
desenvolvemento e a realización das tarefas individuais e colectivas asociadas a ela.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Comprender os conceptos relacionados coa saúde e coa enfermidade.

 -  Coñecer como se defende o noso organismo fronte aos patóxenos.

 -  Recoñecer a importancia da medicina na curación e na prevención de enfermidades.

 -  Avaliar a importancia dos hábitos de vida saudables como prevención de enfermidades.

 -  Recoñecer a importancia dos transplantes, valorar a relevancia social da doazón e coñecer
as condicións para ser doador.

 -   Utilizar  diferentes  TIC para  investigar  e  ampliar  os  coñecementos  sobre  a  saúde  e  a
enfermidade.

 -  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos
de forma oral e escrita.

 
 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 



-   A  saúde  e  a
enfermidade:
-   O  concepto  de

saúde.
-  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
axúdanos:
-  As vacinas.
-  Os soros.
-  Os medicamentos.

-  Os transplantes:
-  O autotransplante

e  o
xenotransplante.

-   O  rexeitamento
aos transplantes.

-  A doazón.
-   A importancia  da

doazón.
-   Comprensión  de

informacións,
adquisición  de
vocabulario,  uso  da
lingua  como
instrumento  de
comunicación  e
mantemento  dunha
actitude  favorable
cara á lectura.

  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,
CMCT,
CD

  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,
CMCT,
CD

  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,
CMCT,
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,
CMCT,
CD



-  Coñecemento e uso
responsable das TIC
ao investigar sobre a
saúde  e  a
enfermidade.

-   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 elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  5.   Comprender
informacións,
adquirir
vocabulario
sobre a saúde e
a  enfermidade,
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 a
saúde  e  a
enfermidade,
expresa
coñecementos  e
opinións  de  forma
oral  e  escrita,  e
mostra  interese
pola  lectura  de
textos.

CCL,
CMCT,
CD

  6.   Coñecer  e
utilizar  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  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
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

  9.   Elaborar
traballos  con
pulcritude  e
sentido estético.

  9.1.   Utiliza  imaxes  e
debuxos  para
elaborar  un  mural
de  prevención  de
accidentes  e
primeiros auxilios.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  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.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado «A saúde e a enfermidade» do
LA,  para  identificar  os  tipos  de
determinantes da saúde.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado «A saúde e a enfermidade» do
LA, para elaborar un esquema sobre a
transmisión  das  enfermidades
infecciosas.

  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.

-  Actividade do LA, do apartado «O noso
organismo  deféndese»,  para  definir  o
termo inmunidade.



  3.1.  Coñece os principais mecanismos
capaces de axudarlle ao organismo
cando padece unha enfermidade: as
vacinas,  os  soros  e  algúns
medicamentos de uso común.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Aprende  a  estudar»,  para  explicar  o
papel das vacinas.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado
«Aprende  a  estudar»,  para  completar
unha táboa coas funcións dos orgánulos
celulares.

  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.

-   Actividade  «Traballa  coa  imaxe»,  do
apartado «A saúde e a enfermidade» do
LA, para explicar o proceso da doazón e
do transplante de órganos.

  5.1.  Comprende informacións,  adquire
vocabulario  sobre  a  saúde  e  a
enfermidade,  expresa
coñecementos e opinións de forma
oral e escrita, e mostra interese pola
lectura de textos.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado
«Practica  o  aprendido»,  para
comprender  e  extraer  información  dun
texto.

  6.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa  co esquema da unidade,  e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  completar  o
esquema da unidade.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado
«Practica  o  aprendido»,  para
comprender  e  extraer  información  da
web de Anaya.

  7.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta  os  erros ao
autoavaliarse, persevera nas tarefas
de  recuperación,  e  participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA «Fai un resumo», do
apartado «Practica  o aprendido»,  para
escribir as ideas principais da unidade.

-  Actividade «Grava un vídeo solidario»
do apartado «Emprender-Aprender.

  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.

-   Actividade  de  avaliación  dos  hábitos
saudables  proposta  no  apartado
«Obradoiro de ciencias».

  9.1.   Utiliza  imaxes  e  debuxos  para
elaborar un mural de prevención de
accidentes e primeiros auxilios.

-  Actividade na que se solicita  elaborar
un mural de prevención de accidentes e
primeiros auxilios.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 



Competencia  en
comunicación
lingüística.

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

Define  e  emprega
correctamente  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como  inmunidade,
enfermidade,  vacina,  soro,
etc.
Redacta  informes  breves
acerca  da  inmunidade
adquirida,  a  doazón,  os
transplantes e o ébola.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.
Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva do texto «Que
sabemos  da  saúde»  e
extrae a idea principal.
Realiza  a  lectura
comprensiva  dun  texto
sobre  o  ébola  e  contesta
adecuadamente  as
cuestións propostas.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

Comprender  e  interpretar  a
información  presentada  en
formato gráfico.
Organizar  a  información
utilizando  procedementos
matemáticos.

Interpreta  e  extrae  a
información  dunha  gráfica
da evolución do xarampón.
Elabora  unha  táboa  do
número de doadores.

Manexar  os  coñecementos
sobre  ciencia  e  tecnoloxía
para  solucionar  problemas,
comprender  o  que  acontece
ao noso redor e responder a
preguntas.
Desenvolver  e  promover
hábitos  de  vida  saudable  en
canto  á  alimentación  e  ao
exercicio físico.

Coñece  os  conceptos
relacionados  coa  saúde  e
coa enfermidade estudados
no tema.

Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza  os  recursos
incluídos  na  webde Anaya
para  obter  información
acerca  dos  tipos  de
transplantes,  algunhas
enfermidades, a prevención
de  accidentes  e  os
primeiros auxilios.

Empregar distintas fontes para
a busca de información.

Interpreta  a  información
contida  nos  esquemas  e
nas  imaxes  sobre  a
vacinación e a soroterapia,
a doazón e os transplantes,
e a transmisión do ébola.



Aprender a aprender. Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.

Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Elabora  táboas  dalgunhas
enfermidades e do número
de doadores en España.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as ideas principais
da unidade.
Realiza  as  actividades
finais  da  unidade  para
autoavaliar  os
coñecementos adquiridos.

Competencias sociais e
cívicas.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  no  debate
sobre  «A  doazón  de
órganos».

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Xerar  novas  e  diverxentes
posibilidades  desde
coñecementos  previos  do
tema.

Propón  hipóteses  propias
elaboradas  a  partir  dos
coñecementos  obtidos
sobre  a  inmunidade
adquirida,  a  eficacia  dos
antibióticos,  os  principios
da vacinación e a evolución
de casos de xarampón en
España.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar  ou  promover  accións
novas.

Participa  activamente  na
elaboración  do  vídeo  de
promoción  para  a  doazón
de sangue.

Conciencia  e
expresións culturais.

Apreciar  a  beleza  das
expresións  artísticas  e  das
manifestacións  de
creatividade,  e  mostrar  gusto
pola estética no ámbito cotián.
Elaborar  traballos  e
presentacións  con  sentido
estético.

Recoñece a importancia do
debuxo  para  facilitar  a
comprensión  de  procesos
complexos,  como  a
vacinación ou a doazón de
órganos.
Utiliza  imaxes  e  debuxos
para elaborar  un mural  de
prevención de accidentes e
primeiros auxilios.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Que sabemos da saúde?» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.



-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-   Realizamos a actividade «Pensamos en grupo» do LA sobre a saúde e as medidas de
hixiene.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: Coñecemos a saúde e a enfermidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos o concepto de saúde e os determinantes da saúde co LA e co material dixital
dos RD.

-  Realizamos a actividade «Traballa coa imaxe» do LA.

-  Describimos a enfermidade e os seus tipos co LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA.

Tarefa 3: Coñecemos a medicina que nos axuda.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Realizamos a actividade «Comprende, pensa e investiga» do LA.

-  Definimos o concepto de inmunidade co LA e co material dixital dos RD.

-  Lemos «A inmunidade innata e a inmunidade adquirida» no LA.

-  Describimos a inmunidade innata e a inmunidade adquirida co LA e co material dixital do RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos os transplantes e a doazón.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Definimos os conceptos de transplante e rexeitamento co LA e co material dixital dos RD.

-  Realizamos a actividade 1 do LA.

-  Describimos a doazón e quen pode ser doador co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos en grupo coa imaxe do LA e dos RD sobre o proceso da doazón.

-  Realizamos en grupo a actividade 2 do LA e debatemos se a doazón é un acto solidario.

Tarefa 5: Realizamos a actividade «Emprender- Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Grava un vídeo», na que se propoñen as
pautas para que o alumnado elabore un vídeo promovendo a doazón de sangue.

Tarefa 6: Realizamos a actividade do «Obradoiro de ciencias».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Avaliamos  os  nosos  hábitos  de  vida  saudables,  do  apartado  «Obradoiro  de  ciencias»,
realizando o test sobre hábitos saudables e a actividade proposta.

Tarefa 7: Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Lemos o resumo da unidade dos RD.

-  Realizamos o esquema conceptual e o resumo «Practica o aprendido» do LA e do RD.

-   Realizamos  o  conxunto  de  actividades  baixo  o  título  «Aplica  e  Avanza»  do  apartado
«Practica o aprendido» do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Utilización dun test para avaliar os hábitos de vida saudables.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 8 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.com  .

http://anayaeducacion.com/


9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

 

Unidade 8 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A dinámica da Terra



Descrición da unidade
Nesta unidade vanse estudar os cambios que teñen lugar nas distintas capas da Terra, as
causas que os producen e os efectos que provocan.

Iniciarase a unidade describindo os distintos tipos de enerxía que orixinan os cambios da Terra.
A continuación  estudaranse os  cambios  que teñen lugar  no interior  da xeosfera  (dinámica
interna), que darán lugar á formación e ao movemento das placas.
Posteriormente tratarase o estudo dos efectos que produce a dinámica das placas, como é a
formación de volcáns e terremotos cos riscos que estes procesos levan consigo, e a formación
dos distintos tipos de rochas, incluídas as sedimentarias, a pesar de que a súa formación se
debe á dinámica da atmosfera e da hidrosfera (dinámica externa).

Por  último,  resaltarase  que  a  dinámica  terrestre  é  responsable  do  relevo  da  Terra,
describiranse  brevemente  os  procesos  creadores  do  relevo  e  deixaranse  para  a  seguinte
unidade os procesos e axentes responsables da modelaxe deste.

Para  finalizar,  no  obradoiro  de  ciencias,  os  alumnos  simularán  a  reprodución  de  dous
fenómenos xeolóxicos: unha erupción volcánica e un terremoto. Así mesmo, traballarase sobre
a necesidade de previr diversos riscos xeolóxicos dunha zona.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  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.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  Identificar os distintos tipos de enerxía que actúan na Terra e recoñecer os efectos que
producen cada un deles.

 -  Saber por que cambian as placas e diferenciar os distintos tipos de bordos de placas.

 -  Coñecer os distintos tipos de rochas que hai na xeosfera e explicar como se forma cada un
deles.

 -  Coñecer cal é a orixe dos terremotos e cal é o risco sísmico 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.

 -  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a dinámica da Terra.

-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de
forma oral e escrita. 

 

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



Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Por  que  cambia  a
Terra?:
-  A calor interna.
-   A  gravidade  e  a

enerxía solar.
-   A  dinámica  das

placas litosféricas:
-  Contactos entre os

bordos das placas.
-   A  teoría  da

tectónica  de
placas.

-   Efecto da dinámica
de placas: formación
das rochas:
-   As  rochas

magmáticas  e
metamórficas.

-   As  rochas
sedimentarias.

-   Efecto da dinámica
de  placas:  os
terremotos e os seus
riscos:
-   Que  é  un

terremoto?
-  O risco sísmico.

-   Efecto da dinámica
de  placas:  os
volcáns  e  os  seus
riscos:
-  Que é un volcán?
-   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
comunicación  e
mantemento  dunha

  1.   Recoñecer  os
distintos  tipos  de
enerxía
responsables  dos
cambios  que  se
producen na Terra.

  1.1.  Comprende como
varía  a  enerxía
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 elas
e enunciar de xeito
sinxelo a teoría da
tectónica  de
placas.

  2.1.   Explica  por  que
cambian  as
placas.

CCL,
CMCT

  2.2.  Diferencia os tipos
de  contactos  que
hai entre as placas
e descríbeos.

CCL,
CMCT

  2.3.   Enuncia  a teoría
da  tectónica  de
placas.

CCL,
CMCT

  3.   Identificar  os
distintos  tipos  de
rochas  da
xeosfera,  coñecer
a súa formación e
relacionala  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
sísmico  dunha
zona  e  a  súa
prevención.

  4.1.   Explica  como se
producen  os
terremotos, de que
depende  o  risco
sísmico  dunha
zona  e  como  se
prevén.

CCL,
CMCT,
CSIEE



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,
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 elección
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.   Comprende  os
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 utilizar
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  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  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,
CMCT,
CD,
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.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC

11.   Elaborar  traballos
con  pulcritude  e
sentido estético.

11.1.   Utiliza  imaxes  e
debuxos  para
explicar  as  partes
dun  volcán,  a
teoría da tectónica
de placas, etc.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 



Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Comprende como varía a enerxía
xeotérmica e o efecto que produce
na xeosfera.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para explicar como actúa
a enerxía xeotérmica.

-  Actividade do LA, do apartado «Por que
cambia  a  Terra?»,  para  comprender  o
efecto  que  produce  a  enerxía
xeotérmica na xeosfera.

  1.2.  Comprende a dinámica atmosférica
e sabe como se orixina o vento.

-  Actividade do LA, do apartado «Por que
cambia  a  Terra?»,  para  explicar  os
efectos  que  teñen  a  gravidade  e  a
enerxía  solar  sobre  a  atmosfera,  e
comprender a dinámica atmosférica.

  1.3.  Describe os movementos da auga
na hidrosfera que orixinan o ciclo da
auga.

-  Actividade do LA, do apartado «Por que
cambia  a  Terra?»,  para  realizar  un
resumo  sobre  as  etapas  do  ciclo  da
auga. 

  2.1.  Explica por que cambian as placas. -   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
dinámica  das placas litosféricas»,  para
explicar por que cambian as placas.

  2.2.   Diferencia  os  tipos  de  contactos
que  hai  entre  as  placas  e
descríbeos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
dinámica  das placas litosféricas»,  para
diferenciar  os  distintos  tipos  de
contactos entre as placas.

  2.3.   Enuncia a teoría da tectónica de
placas.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
dinámica  das placas litosféricas»,  para
enunciar a teoría da tectónica de placas.

  3.1.  Explica como se forman as rochas
magmáticas  e  metamórficas,  e
diferencia os principais tipos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
formación das rochas», para diferenciar
entre  as  rochas  magmáticas  e  as
metamórficas.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  explicar  como  se
forman  as  magmáticas  e  as
metamórficas.

  3.2.  Explica como se orixinan as rochas
sedimentarias  e  recoñece  os
principais tipos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «A
formación  das  rochas»,  para  preparar
un esquema para facilitar o estudo dos
tipos de rocha e a súa orixe.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o aprendido», para coñecer os principais
tipos  de  rochas  e  explicar  como  se
forman as sedimentarias.

  4.1.   Explica  como  se  producen  os
terremotos, de que depende o risco
sísmico  dunha  zona  e  como  se

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  dicir  qué  é  un
terremoto,  qué  é  o  risco  sísmico  e



prevén. coñecer que se pode facer para previlo.
-  Actividade do LA, do apartado «Practica

o  aprendido»,  para  coñecer  diversos
conceptos relacionados cos terremotos.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
terremotos  e  os  seus  riscos»,  para
explicar como se produce un terremoto.

  5.1.  Diferencia as partes dun volcán e
recoñece  os  diferentes  produtos
que expulsa.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  describir  as  partes
dun volcán.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
volcáns  e  os  seus  riscos»,  para
diferenciar  as  partes  dun  volcán  e  os
produtos que expulsa.

  5.2.  Coñece a relación entre a orixe dos
volcáns e as placas tectónicas.

-   Actividades  do  LA,  do  apartado  «Os
volcáns e os seus riscos», para coñecer
a relación entre a orixe dos volcáns e as
placas litosféricas.

  5.3.   Explica  de que depende  o  risco
volcánico e a súa prevención.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
volcáns e os seus riscos», para coñecer
qué é a prevención de risco volcánico.

-   Actividade  do  LA,  do  apartado  «Os
volcáns e os seus riscos», para coñecer
as  zonas  de  maior  risco  volcánico  e
coñecer a súa relación coas placas.

  6.1.  Coñece os procesos que renovan
os relevos.

-  Actividade do LA, do apartado «O relevo
como resultado da dinámica terrestre»,
para  coñecer  os  procesos  xeolóxicos
endóxenos  responsables  de  renovar  o
relevo e as estruturas que se orixinan ao
formarse unha cordilleira.

  7.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  a  dinámica  da
Terra,  expresa  coñecementos  e
opinións de forma oral e escrita, e
mostra  interese  pola  lectura  de
textos.

-  Actividade do LA, do apartado «Por que
cambia  a  Terra?»,  para  definir  termos
como gravidade,  vento,  nube  e  augas
subterráneas.

-  Actividade do LA, do apartado «Efectos
da dinámica de placas: os terremotos e
os  seus  riscos»,  para  indicar  o
significado  de  sismo,  sismógrafo,
sismoloxía e sismorresistente.

-  Actividade do LA, do apartado «Efectos
da dinámica de placas: os volcáns e os
seus riscos», para definir  termos como
lava, piroclasto e coada.

  8.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  completar  o
esquema da unidade.

-  Actividade do LA, do apartado «Por que
cambia  a  Terra?»,  para  utilizar  os
recursos  dixitais  e  elaborar  un  texto
informativo  a  partir  da  observación  do
vídeo  «Simulamos  as  correntes  de
convección».

  9.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao

-  Actividade do LA, do apartado «Practica
o  aprendido»,  para  escribir  as  ideas



autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación, e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

principais da unidade.
-   Actividades  do  LA,  do  apartado

«Emprender- Aprender», sobre distintos
tipos de riscos xeolóxicos.

10.1.  Coñece e respecta as normas de
seguridade no laboratorio, coida os
instrumentos  e  o  material
empregado.

-   Realiza  a  práctica  de  laboratorio
proposta  no  apartado  «Obradoiro  de
ciencias»  onde  se  solicita  reproducir
algúns fenómenos xeolóxicos.

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.

-   Realiza  a  práctica  de  laboratorio
proposta  no  apartado  «Obradoiro  de
ciencias»  onde  se  solicita  reproducir
algúns fenómenos xeolóxicos.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia  en
comunicación
lingüística.

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

Define  e  emprega
correctamente  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos
como:  gravidade,  vento,
nube,  magma,  sismo,
sismógrafo,  piroclasto,
coada,  proceso  xeolóxico
endóxeno, etc.
Utiliza  correctamente  a
linguaxe  para  describir  os
efectos  dos  distintos  tipos
de enerxía sobre as capas
da  Terra,  para  enunciar  a
tectónica  de  placas,  para
explicar  como  teñen  lugar
os  terremotos  e  volcáns,
etc.
Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  indicar  a
diferenza entre unha rocha
plutónica e unha volcánica,
para diferenciar unha rocha
metamórfica  foliada  dunha
non foliada, para diferenciar
sedimento  e  rocha
sedimentaria, etc.

Compoñer  distintos  tipos  de
textos  creativamente  con
sentido literario.

Realiza  breves  resumos
sobre  o  ciclo  da  auga,  o
vulcanismo e os bordos de
placas, o tipo de erupcións
volcánicas, etc.



Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.
Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Ten interese por ler  textos
complementarios
recomendados  polo
profesor.
Realiza  unha  lectura
comprensiva das epígrafes
da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Calcular  o  tempo  que  hai
que os puntos que ocupan
as  cidades  de  Lisboa  e
Nova  York  se  están
separando,  sabendo  a
distancia actual entre elas e
a  velocidade  á  que  se
moven  as  placas  que  as
conteñen.

Aplicar  métodos  de  análise
rigorosos  para  mellorar  a
comprensión  da  realidade
circundante  en  distintos
ámbitos  (biolóxico,  xeolóxico,
etc.).

Coñece  os  efectos  da
gravidade  e  da  enerxía
solar  na  atmosfera  e  na
hidrosfera.
Coñece  os  distintos  tipos
de  contactos  entre  as
placas  e  os  procesos
xeolóxicos  que se orixinan
por  esta  interacción  entre
elas.
Comprende  como  se
orixinan  os  terremotos,  as
erupcións  volcánicas  e  os
diferentes tipos de rochas.

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

Relaciona  os  límites  das
placas coas zonas de maior
risco sísmico e volcánico.
Valora  a  importancia  que
ten nas zonas de alto risco
sísmico  e  volcánico  a
prevención  e  a  toma  de
medidas  para  reducir  os
danos.

Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza os recursos incluídos
na web de Anayapara obter
información  sobre  as
correntes de convección, o
vulcanismo  en  España,
tipos  de  erupcións,  os
volcáns  históricos,  as
dobras, etc.



Empregar distintas fontes para
a busca de información.

Interpreta  a  información
contida  nos  esquemas  e
nas fotografías dos bordos
das  placas  litosféricas,  os
procesos de formación das
rochas,  a  produción  dun
terremoto,  as  partes  dun
volcán, etc.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios e os pasos que hai
que  realizar  no  proceso  de
aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Organiza  en  esquemas  e
debuxos  a  información
relativa  aos  distintos  tipos
de  bordos  de  placas,  os
distintos tipos de rochas, os
procesos  xeolóxicos,  as
correntes  de  convección,
as partes dun volcán e os
produtos que expulsa, etc.

Desenvolver  estratexias  que
favorezan  a  comprensión
rigorosa dos contidos.

Relaciona  termos  entre  si,
descobre erros en diversas
frases, identifica a partir de
imaxes  rochas  e  produtos
piroclásticos, etc.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as ideas principais
da unidade.
Realiza  as  actividades
finais  da  unidade  para
autoavaliar  os
coñecementos adquiridos.

Competencias sociais e
cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  o  esforzo  dos
científicos para comprender
o  movemento  das  placas
litosféricas  e  as  súas
consecuencias.
É  consciente  do  esforzo
que  realizan  os  científicos
para  intentar  previr  os
riscos  sísmicos  e
volcánicos.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Acepta  as  medidas
propostas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  para
minimizar  os  danos  nunha
zona de alto risco sísmico.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Actuar con responsabilidade e
sentido ético no traballo.

Planifica  o  seu  tempo  de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.



Mostrar iniciativa persoal para
iniciar  ou  promover  accións
novas.

Ten iniciativa para propoñer
medidas  coas  que  previr
distintos riscos xeolóxicos e
elaborar  un  plan  de
evacuación.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece  a  importancia
dos debuxos esquemáticos
e  da  fotografía  no  estudo
da tectónica de placas,  os
volcáns, os terremotos e as
rochas.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «Móvense os continentes» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as ideas previas, as
dificultades de aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.

-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2:  Recoñecemos os distintos tipos de enerxía que producen cambios nas capas
da Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Identificamos, co LA e co material dixital dos RD, os distintos tipos de enerxía que producen
cambios nas capas da Terra, e describimos como actúan e cales son os seus efectos.

-  Traballamos coa imaxe do LA sobre a calor interna e realizamos as actividades asociadas
que se propoñen.

-  Investigamos en Internet sobre as correntes de convección e facemos un resumo como se
propón no LA.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD e dos RF sobre os tipos de enerxía que producen
os cambios nas capas da Terra.

Tarefa 3: Coñecemos a dinámica das placas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Explicamos, co LA e co material dixital dos RD, por que cambian as placas e describimos as
características dos tres tipos de contactos que hai entre as placas.

-  Traballamos coas imaxes do LA os contactos entre as placas e realizamos as actividades
asociadas.

-  Enunciamos a teoría da tectónica de placas co LA e co material dixital dos RD e realizamos
as actividades relacionadas.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD e dos RF.

Tarefa 4: Coñecemos como se forman os distintos tipos de rochas.



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos como se orixinan os diferentes tipos de rochas co LA e co material dixital dos
RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA a formación dos distintos tipos de rochas e realizamos as
actividades asociadas.

-  Traballamos coa imaxe do LA sobre fósiles para identificar un icnofósil.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD e dos RF que están asociadas.

Tarefa 5: Coñecemos como se produce un terremoto e os riscos sísmicos dunha zona.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, como se produce un terremoto, que é o risco
sísmico e a súa prevención.

-  Traballamos coas imaxes do LA sobre os terremotos e o mapa de risco sísmico de España, e
realizamos as cuestións propostas.

-  Realizamos as actividades propostas no LA, nos RD e nos RF.

Tarefa 6: Coñecemos qué é un volcán, os produtos que expulsa e os riscos volcánicos
dunha zona.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, as partes dun volcán, cando ten lugar unha
erupción volcánica, os produtos que expulsan os volcáns e a súa localización na litosfera.

-  Debuxamos un volcán coa axuda da imaxe do LA e sinalamos as súas partes e os materiais
que expulsa.

-  Traballamos coa imaxe do LA sobre onde se orixinan os volcáns e realizamos as actividades
asociadas.

-  Traballamos coas fotografías do LA e identificamos os tipos de piroclastos.

-  Describimos qué é o risco volcánico e a súa prevención co LA e co material dixital dos RD.

-  Traballamos coa imaxe do LA e explicamos se hai relación entre as zonas de alto risco
sísmico e volcánico e os bordos das placas.

-  Investigamos en Internet sobre os tipos de erupcións, o vulcanismo en España, o vulcanismo
histórico, etc. e facemos un resumo como se propón no LA.

-  Realizamos as actividades relacionadas do LA, dos RD e dos RF.

Tarefa 7: Identificamos os procesos formadores de relevo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os procesos que renovan os relevos co LA e cos materiais dixitais dos RD.

-  Traballamos coa imaxe do LA para definir dobra e falla.

-  Investigamos en Internet e facemos un debuxo dunha dobra sinalando as súas partes como
se propón no LA.

-  Realizamos as actividades asociadas do LA, dos RD e dos RF.

Tarefa 8. Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade de emprendemento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-   Lemos  no  LA  os  pasos  que  hai  que  seguir  para  realizar  a  práctica  de  laboratorio
«Reprodución de fenómenos xeolóxicos».

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica que aparece no LA.

-   Traballamos  a  actividade  de  emprendemento  sobre  a  prevención  de  distintos  riscos
xeolóxicos.



Tarefa 9. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da
PD.

-   Realizamos  o  esquema  conceptual,  o  resumo  e  interpretamos  imaxes  de  «Practica  o
aprendido» do LA.

-  Realizamos as actividades do apartado «Aplica e avanza» de «Practica o aprendido» do LA.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Utilización de claves sinxelas para a identificación de rochas correntes.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 8 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».

Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.com  .

http://anayaeducacion.com/


9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».
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 1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas
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11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A modelaxe do relevo

Descrición da unidade
A unidade iníciase coa definición da modelaxe do relevo e os factores que inflúen na devandita
modelaxe, para pasar rapidamente a expoñer cales son os axentes modeladores e os procesos



xeolóxicos esóxenos. Nas seguintes epígrafes imos ir vendo como os axentes relacionados co
clima son responsables tanto da meteorización mecánica e química, como da formación dos
solos pola acción da meteorización e dos seres vivos. Estudaremos a continuación a acción
xeolóxica das augas superficiais:  augas salvaxes, torrentes e ríos. A seguinte epígrafe está
dedicada ás augas subterráneas, a súa importancia e a modelaxe tan particular que producen,
dedicándolle espazo ao estudo da modelaxe cárstica. Completaremos o tema expoñendo a
acción xeolóxica dos glaciares, detallando as súas características e as súas partes; a acción
xeolóxica do vento, onde veremos como actúa e a modelaxe que produce, e a acción xeolóxica
do mar e dos seres vivos.

Para  rematar  a  unidade,  no  apartado  «Obradoiro  de  ciencias»,  imos  imitar  a  natureza
fabricando estalactitas e estalagmitas.

A través das diferentes actividades propostas na unidade, preténdese que os alumnos e as
alumnas adquiran os coñecementos seguintes:

-  A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos.
-  A meteorización.
-  A acción xeolóxica das correntes de auga.
-  A acción xeolóxica das augas subterráneas.
-  A acción xeolóxica dos glaciares.
-  A acción xeolóxica do vento.
-  A acción xeolóxica do mar.
-  A acción xeolóxica dos seres vivos.

Temporalización:

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

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

 -  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 río 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.

-  Utilizar técnicas de laboratorio.

-  Utilizar diferentes TIC para investigar e ampliar os coñecementos sobre a modelaxe do relevo
polos distintos axentes xeolóxicos esóxenos.

-  Adquirir vocabulario específico sobre os contidos da unidade para expresar coñecementos de
forma oral e escrita.

 
 



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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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  cales  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
física  e
meteorización
química.  Explica
os  principais
procesos  da
meteorización
física e química, e
a orixe dos solos.

CCL,
CMCT

  3.   Comprender  a
acción  xeolóxica
producida  polas
augas de arroiada,
polos  torrentes  e
polos ríos.

  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 delas.

CCL,
CMCT,
CAA

  3.2.   Identifica  os
tramos  do  curso
dun río 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

  6.  Coñecer como se
produce  a
modelaxe  do
relevo  pola  acción
do vento.

  6.1.   Describe  os
procesos
xeolóxicos
relacionados  co
vento.

CCL,
CMCT



-   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 a
modelaxe  do  relevo
terrestre.

-   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 elección
de  información  a
partir da selección e
recollida  de  datos
dun experimento.

-   Coñecemento,
aprecio  e  uso  de
diversas  técnicas
expresivas.

  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

  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.   Comprende  os
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 utilizar
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.

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,
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,
analizando datos e
interpretando  os
seus resultados.

12.1.  Coñece e respecta
as  normas  de
seguridade  no
laboratorio,  coida
os  instrumentos  e
o  material
empregado.

CCL,
CMCT,
CD,
CSC

12.2.   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

13.   Realizar  traballos
con  pulcritude  e
sentido estético.

13.1.   Realiza
presentacións  e
debuxos  das
diferentes  formas
de modelaxe.

CCL,
CMCT,
CD,
CCEC

 

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO 

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF)

  1.1.  Define relevo e coñece cales son os
procesos xeolóxicos esóxenos.

-  Actividade 1 de «Traballa coa imaxe»,
do apartado «A modelaxe do relevo e os
procesos esóxenos», na que se solicita
realizar  unha  descrición  dos  procesos
que modelan o relevo.

  2.1.  Define meteorización e diferencia
entre  meteorización  física  e
meteorización  química.  Explica  os
principais  procesos  da
meteorización física e química, e a
orixe dos solos.

-   Actividade  3  do  LA,  do  apartado  «A
meteorización»,  para  investigar  e
explicar como se forman as chemineas
de fadas. 

  3.1.  Explica a acción modeladora das
augas  de  arroiada,  recoñece  nun
esquema as  partes dun torrente e

-   Actividade  1  do  LA,  do  apartado  «A
meteorización», onde se solicita realizar
unha análise da erosión, do transporte e



describe  a  acción  xeolóxica  que
predomina en cada unha delas.

da  sedimentación  das  augas  de
arroiada. 

  3.2.  Identifica os tramos do curso dun
río e explica a acción xeolóxica que
predomina en cada un deles.

-   Actividade 10 do LA,  do apartado «A
acción  xeolóxica  das  augas
superficiais»,  para  interpretar  imaxes
sobre os tramos dun río.

  4.1.   Explica  a  orixe  das  augas
subterráneas  e  coñece  as  formas
da modelaxe cárstica.

-   Actividade  1  do  LA,  do  apartado  «A
acción  xeolóxica  das  augas
subterráneas»,  onde  se  solicita  buscar
información  sobre  algún  acuífero
próximo  á  comunidade  e  explicar  a
importancia que ten e as consecuencias
da súa sobreexplotación.

-  Actividade «Traballa  coa imaxe 1» do
LA,  do  apartado  «A  acción  xeolóxica
das augas subterráneas», para explicar
como varía o nivel freático nas épocas
de  chuvia  con  respecto  ás  épocas
secas.

-   Actividade  2  do  LA,  do  apartado  «A
acción  xeolóxica  das  augas
subterráneas»,  para,  a  partir  dunha
imaxe,  sinalar  algunhas  formas  da
modelaxe cárstica.

  5.1.   Explica  a  acción  xeolóxica  dos
glaciares.

-   Actividade  4  do  LA,  do  apartado  «A
acción  xeolóxica  dos  glaciares»,  onde
se pide realizar  unha análise  sobre os
efectos  que  ten  a  dinámica  dos
glaciares sobre o relevo.

  6.1.   Describe os procesos xeolóxicos
relacionados co vento.

-   Actividades  4  do  apartado  «A  acción
xeolóxica do vento» do LA.

  7.1.  Describe os principais procesos da
modelaxe litoral.

-   Actividade  2  do  apartado  «A  acción
xeolóxica do mar» do LA.

  8.1.  Diferencia a acción construtora e
destrutora dos seres vivos sobre a
natureza.

-   Actividade  2  do  apartado  «A  acción
xeolóxica dos seres vivos» do LA.

  9.1.  Comprende informacións, adquire
vocabulario  sobre  a  modelaxe  do
relevo,  expresa  coñecementos  e
opinións de forma oral e escrita,  e
mostra  interese  pola  lectura  de
textos.

-  Actividade na que se solicita explicar de
que depende  a enerxía  cinética  dunha
corrente de auga.

-  Actividade «Fai un resumo» do apartado
«Practica o aprendido».

-  Actividade 8 do apartado «Avanza».

10.1.   Obtén  e  organiza  información,
traballa co esquema da unidade, e
utiliza  os  recursos  dixitais  con
interese e responsabilidade.

-   Actividade  «Organiza  as  ideas»  do
apartado «Practica o aprendido» do LA
para completar o esquema da unidade.

11.1.   Mostra  unha  actitude
emprendedora,  acepta os erros ao
autoavaliarse,  persevera  nas
tarefas de recuperación, e participa
activamente  nos  exercicios  de
aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA «en grupo» do inicio
da unidade.

-   Tarefa  do  apartado  «Emprender  -
Aprender»  para  organizar  un  concurso
de fotografía.

12.1.   Desenvolve  con  autonomía  a
planificación  do  traballo

-  Elaborar a memoria do «Obradoiro de
ciencias»  sobre  a  fabricación  de



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.

estalactitas  e  estalagmitas  con auga e
sal.

13.1.   Realiza  presentacións  e  debuxos
das diferentes formas de modelaxe.

-   Actividades  onde  se  solicita  realizar
debuxos  e  esquemas  para  explicar  as
diferentes  formas  da  modelaxe  do
relevo.

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia  en
comunicación
lingüística.

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

Define  conceptos
relacionados  cos
coñecementos  adquiridos,
como  meteorización,
meandro,  chemineas  de
fadas,  acuífero,  rochas
ovelladas, deflación, etc.
Deduce  que  palabras
sobran  por  non  estaren
relacionadas  dentro  dun
grupo delas.
Redacta  textos  para
describir  a  importancia  da
existencia dos acuíferos e o
que  supoñería  a  súa
sobreexplotación.

Comprender  o  sentido  dos
textos escritos e orais.

Redacta  informes  breves
sobre  os  efectos  da
dinámica  dos  glaciares
sobre o relevo.

Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

Realiza  a  lectura
comprensiva  das  noticias
que  aparecen  na  prensa
local  e  nacional  sobre  os
impactos  que se producen
no  relevo  por  causas
diferentes.



Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía.

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

Sabe achar porcentaxes da
carga  de  auga  extraída  e
infiltrada  nun  terreo,  e
comparar os resultados de
diferentes lugares.
Relaciona  o  tamaño  das
partículas  coa  forma  de
transporte  producida  polo
vento.
Interpreta gráficas nas que
se  representa  a  redondez
dos  fragmentos  de  rochas
arrastradas polos ríos.

Tomar  conciencia  da
importancia  do  estudo  dos
axentes  xeolóxicos  esóxenos
para a prevención de posibles
catástrofes.

Comprende como inflúe na
modelaxe  do  relevo  a
acción  dos  distintos
axentes xeolóxicos.

Competencia dixital. Manexar  ferramentas  dixitais
para  a  construción  de
coñecemento.

Utiliza os recursos incluídos
na  web  de  Anaya  para
obter  información  sobre
como  a  auga  modela  o
relevo,  a  formación  das
chemineas de fadas ou en
que comunidades  do noso
país  son  frecuentes  as
chuvias intensas e de curta
duración.

Empregar distintas fontes para
a busca de información.

Interpreta  a  información
contida nas imaxes do LA e
amplía  estes
coñecementos  a través da
web.

Aprender a aprender. Planificar  os  recursos
necesarios e os pasos que hai
que  realizar  no  proceso  de
aprendizaxe.

Completa  un  mapa
conceptual  da  unidade  a
partir  dos  coñecementos
adquiridos.
Interpreta  fotografías  nas
que  aparecen  os  efectos
causados  polos  axentes
xeolóxicos esóxenos.
Organiza  a  información
mediante  resumos,  táboas
e  esquemas  conceptuais
sobre  as  distintas  formas
de modelaxe litoral.

Xestionar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

Reproduce  no  laboratorio
fenómenos  da  natureza,
como  a  formación  de
estalactitas e estalagmitas.

Avaliar  a  consecución  de
obxectivos de aprendizaxe.

Resume as ideas principais
da unidade.
Realiza  as  actividades
finais  da  unidade  para
autoavaliar  os
coñecementos adquiridos.



Competencias sociais e
cívicas.

Aprender  a  comportarse
desde  o  coñecemento  dos
distintos valores.

Valora  a  importancia  dos
estudos  realizados  para
coñecer  a  modelaxe  do
relevo  e  o  papel  do  ser
humano na súa alteración.

Recoñecer  riqueza  na
diversidade  de  opinións  e
ideas.

Respecta  as  opinións
expresadas  polos
compañeiros  e  polas
compañeiras  na  actividade
«Emprender  -  Aprender»
para organizar un curso de
fotografía.
Valora  a  importancia  da
participación  na
organización  do  concurso
de fotografía.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor.

Actuar  con  responsabilidade
social  e  sentido  ético  no
traballo.

Establece,  en  grupo,  as
bases  do  concurso  de
fotografía  e  participa  na
selección dun xurado cuxo
comportamento  ético  non
sexa posto en dúbida.

Mostrar iniciativa persoal para
iniciar  ou  promover  accións
novas.

Mostra  iniciativa
organizando  un  grupo  de
traballo  cooperativo  para
facer  murais  sobre  as
consecuencias  dos
desastres  xeolóxicos  e
expoñelos nos lugares que
se  lle  indiquen  do  seu
centro.

Conciencia  e
expresións culturais.

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

Recoñece a importancia do
debuxo  e  da  fotografía  no
estudo do relevo.
Participa  en  concursos  ou
exposicións  e  ornamenta
os  seus  traballos  con
fotografías ou debuxos.

 

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Recursos fotocopiables (RF) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Lemos «A modelaxe do relevo» e traballamos co texto e coa imaxe inicial.

-  Coñecemos, coa PD, as suxestións metodolóxicas xerais, as ideas previas, as dificultades de
aprendizaxe e o procedemento de traballo da unidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas de inicio da unidade coa PD.

-  Lemos a lectura, de forma cooperativa, e extraemos as ideas principais. 

-   Realizamos  a  actividade  «Pensamos  en  grupo»  sobre  a  acción  xeolóxica  dos ríos  que
aparece na imaxe e outros tipos de augas superficiais.

-  Observamos a imaxe e realizamos as actividades do LA.



-  Expoñemos, de forma breve, o esquema completo da unidade dos RD e o resumo «Que vas
estudar» do LA.

-  Anticipamos algúns conceptos da unidade contidos no apartado «Antes de empezar».

Tarefa 2: A modelaxe do relevo e os procesos esóxenos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, o concepto de modelaxe e os factores que
inflúen na modelaxe, así como o estudo dos procesos xeolóxicos esóxenos.

-  Resumimos no caderno os contidos sobre a modelaxe do relevo e os procesos xeolóxicos
esóxenos, incluídos esquemas sinxelos deles.

-   Traballamos  en  grupo  coas  imaxes  do  LA  para  identificar  os  axentes  xeolóxicos  que
interviñeron nesa modelaxe e realizamos as actividades asociadas como se propón na PD.

-  Comentamos a diferenza entre a vexetación nas imaxes e relacionámolo co axente xeolóxico
que intervén en maior grao.

Tarefa 3: A meteorización.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, co LA e co material dixital dos RD, o concepto de meteorización, distinguindo
entre meteorización mecánica, química e producida polos seres vivos, así como o proceso de
formación dos solos.

-   Interpretamos,  co LA e cos RD,  nun debuxo  mudo o proceso de meteorización  que se
produciu.

-  Traballamos coa imaxe da formación dos solos do LA e dos RD.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 4: A acción xeolóxica das augas superficiais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos as augas superficiais: augas salvaxes ou de arroiada, torrentes e ríos.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD os tipos de transportes das partículas que levan os
ríos.

-  Debuxamos un esquema dun torrente coa axuda do LA e sinalamos as súas partes.

-  Describimos a modelaxe no curso medio dun río coa axuda da imaxe do LA e co material
dixital dos RD.

-  Traballamos en grupo elaborando unha presentación sobre as formas do relevo.

Tarefa 5: A acción xeolóxica das augas subterráneas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, con axuda do LA e co material dixital dos RD, as augas subterráneas e os
acuíferos, así como a importancia das primeiras e a súa incidencia na modelaxe.

-   Traballamos,  coa axuda  do LA e  co material  dixital  do  RD,  na imaxe  para  explicar  as
variacións do nivel freático, atendendo ao número de precipitacións.

-  Describimos os riscos da sobreexplotación dos acuíferos con axuda do LA e co material
dixital dos RD.

-   Realizamos,  coa  axuda  do  LA,  unha  clasificación  coas  distintas  formas  cársticas  que
podemos encontrar na superficie do macizo e no interior deste.



-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 6: Coñecemos a acción xeolóxica dos glaciares.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os tipos de glaciares e as partes dun glaciar con axuda do LA e co material
dixital do RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD para recoñecer as diferentes partes do glaciar e
diferenciar uns tipos e outros.

-  Definimos, co LA e co material dixital dos RD, rochas ovelladas e morenas, e buscamos
fotografías e información sobre elas.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 7: A acción xeolóxica do vento.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos como actúa o vento e os seus mecanismos de acción con axuda do LA e co
material dixital do RD.

-  Distinguimos, con axuda do LA e co material dixital dos RD, as formas de modelaxe eólica,
destacando dúas formas de depósito eólico moi coñecidas: os loess e as dunas.

-  Distinguimos a abrasión da deflación con axuda do LA e co material dixital do RD.

-  Traballamos coas imaxes do LA e dos RD para observar e comparar os depósitos de area
producidos polo vento nas praias e no deserto.

-  Investigamos, co LA e co material dixital dos RD, os distintos tipos de transporte segundo o
tamaño do material que leva o vento.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 8. A acción xeolóxica do mar.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos os movementos da auga do mar co LA e co material dixital dos RD.

-  Describimos como se leva a cabo a erosión, o transporte e a sedimentación con axuda do LA
e co material dixital dos RD.

-  Traballamos, con axuda do LA e dos RD, nun esquema con debuxos sinxelos e os nomes
das  formacións  ás  que  dan  lugar  os  principais  depósitos  producidos  pola  sedimentación
mariña.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 9. A acción xeolóxica dos seres vivos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos, con axuda do LA e co material dixital dos RD, a acción destrutora mecánica e
química dos seres vivos sobre a modelaxe terrestre.

-  Describimos, con axuda do LA e co material dixital do RD, a acción construtora dos seres
vivos  sobre  a  modelaxe  do  relevo,  identificando  exemplos  de  cada  un  dos  grupos  que
interveñen.

-  Traballamos con murais nos que o alumnado poderá incluír debuxos ou fotografías para
indicar a importancia das actividades humanas na transformación do relevo.

-  Realizamos as actividades do LA, dos RD, da PD e dos RF.

Tarefa 10. Realizamos o obradoiro de ciencias e a actividade «Emprender - Aprender».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.



-  Lemos no LA as formas ás que dá lugar a modelaxe cárstica e tratamos de reproducir este
feito da natureza no laboratorio.

-  Lemos os materiais que necesitamos e recompilámolos.

-   Seguimos  atentamente  as  instrucións  para  levar  a  cabo  a  fabricación  de  estalactitas  e
estalagmitas con sal.

-  Realizamos as actividades relacionadas coa práctica.

-  Traballamos a actividade de emprendemento «Organizar un concurso de fotografía», na que
se dan unha serie de recomendacións e pautas, establecendo a participación e a asignación
de tarefas para conseguir o obxectivo previsto.

Tarefa 11. Realizamos as actividades do apartado «Practica o aprendido».

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas para o repaso da unidade da PD.

-  Realizamos o resumo da unidade do LA.

-  Completamos o esquema conceptual do LA e dos RD.

-   Realizamos  o  conxunto  de  actividades  baixo  o  título  «Aplica  e  avanza»  do  apartado
«Aprende a estudar» do LA e dos RD.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 
A metodoloxía  será  activa  e  participativa,  que  facilite  a  aprendizaxe  tanto  individual  como
colectiva e que, como un dos seus eixes, favoreza a adquisición das competencias básicas,
especialmente a relacionada co coñecemento e a interacción co mundo físico.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-   Exposición do profesorado utilizando diversos soportes.  Antes de comezar a exposición,
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e de proxectos
para investigar.

-   Traballo  en grupo cooperativo de 3 ou 4 alumnos ou alumnas no desenvolvemento das
actividades e dos proxectos propostos.

-  Posta en común despois do traballo individual.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta
unidade:

-   Libro  do alumnado,  dicionarios,  guías  de campo,  enciclopedias,  medios  informáticos  de
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Material de laboratorio: microscopio óptico, colorante, cobreobxectos e portaobxectos para
realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas fotocopiables de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas fotocopiables para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade 9 e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos
da unidade.

-   Material  para desenvolver  as competencias e tarefas para adestrar  probas baseadas en
competencias.

-  Cadernos de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 3 ESO».



Recursos dixitais 

-   Recursos  dixitais  para  o  profesorado,  que  acompañan  a  proposta  didáctica,  e  para  o
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: http://anayaeducacion.com  .

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e
escritas, ademais da actitude e do interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no «Anexo de avaliación» e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación».

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO 

Dispón  de  varias  ferramentas  para  realizar  a  devandita  autoavaliación  no  «Anexo  de
avaliación».

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  un  exame  por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as  avaliados
negativamente.

O  exame  será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,  esquemas,
gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o manexo destes polos
estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios
de opción múltiple).

Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e tamen as
obtidas nas aulas, como resposta a preguntas pontuais, asi como a actitude nas mesmas. Tamén
seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan baixo a orientación do
profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.

http://anayaeducacion.com/
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1. OBXECTIVOS XERAIS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

A Educación Secundaria  Obrigatoria  contribuirá  a desenvolver  nos  alumnos e  as 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 da aprendizaxe e como medio de
desenvolvemento persoal.

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

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

e) Desenvolver  destrezas  básicas  na  utilización  das  fontes  de  información  para,  con  sentido
crítico,  incorporar  novos  coñecementos.  Adquirir  unha  preparación  básica  no  campo  das
tecnoloxías, especialmente as da información e a 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 na galega,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.

i ) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de xeito apropiado.

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

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

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

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

  1. Comparar a estrutura de distintos tipos de células.
  2. Observar as fases do ciclo celular identificando o núcleo celular e a súa organización.
  3. Analizar semellanzas e diferenzas entre os cromosomas e a cromatina.
  4. Coñecer os procesos que teñen lugar na mitose e na meiose. 
  5. Identificar as funcións dos distintos ácidos nucleicos.
  6. Recoñecer como forma de conservación xenética a replicación do ADN.
  7. Utilizar o código xenético para expresar información xenética.
  8. Ver as mutacións como formas de diversidade xenética.
  9. Aplicar as leis da herdanza e os principios mendelianos na resolución de problemas sinxelos.
10. Establecer relacións entre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.
11. Reflexionar sobre as enfermidades hereditarias e a súa prevención.
12. Identificar técnicas e aplicacións da enxeñería xenética e clonación.
13. Coñecer as probas e mecanismos da evolución e a mutación.
14. Realizar interpretacións a partir de arbores filoxenéticas.
15. Conceptualizar a hominización.
16. Identificar o carácter cambiante da terra, describir os cambios notables e interpretar cortes

xeolóxicos e perfís topográficos.
17. Recoñecer os procesos xeolóxicos máis importantes na historia da Terra, analizando eóns,

eras e períodos utilizando o coñecemento dos fósiles guía.
18. Coñecer e interpretar os fenómenos naturais derivados da tectónica de placas. 
19. Analizar a estrutura da Terra a partir de distintos modelos e recursos de análise. 
20. Reflexionar sobre a formación da litosfera, o relevo e a súa degradación.
21. Relacionar os factores ambientais coa vida dos seres vivos e ecosistemas.
22. Identificar o concepto de factor limitante e límite de tolerancia.
23. Afondar nos conceptos de biótopo, poboación, comunidade, ecotón, cadeas e redes tróficas.
24. Reflexionar sobre a adaptación dos seres vivos ao medio.
25. Identificar o proceso de transferencia de materia e enerxía na cadea trófica.
26. Valorar o impacto que o ser humano lles ocasiona aos ecosistemas.
27. Coñecer distintos procesos de tratamento de residuos e reflexionar sobre a recollida selectiva.
28. Identificar a importancia da utilización de enerxías renovables para a sostibilidade do planeta. 
29. Utilizar o método científico con destreza.
30. Formular e contrastar hipóteses na experimentación e/ou observación.



31. Analizar a fiabilidade das fontes de información empregadas.
32. Desenvolver habilidades de traballo individual e grupal.
33. Realizar presentacións públicas argumentando as súas investigacións.

3. DESCRITORES

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.

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 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.

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.

Creatividade

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

-  Configurar unha visión de futuro 
realista e ambiciosa.

-  Atopar 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 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. CONTRIBUCIÓN DA ÁREA AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE



Descrición do modelo competencial

Na descrición do modelo competencial inclúese o marco de descritores competenciais,  no que
aparecen os contidos reconfigurados desde un enfoque de aplicación que facilita o adestramento
das competencias; lembremos que estas non se estudan, nin se ensinan: adéstranse. Para iso, é
necesaria  a  xeración  de  tarefas  de  aprendizaxe  que  permitan  ao  alumnado  a  aplicación  do
coñecemento mediante metodoloxías de aula activas. 

Abordar cada competencia de xeito global en cada unidade didáctica é imposible; debido a iso,
cada unha destas divídese en indicadores de seguimento (entre dous e cinco por competencia),
grandes piares que permiten describila dun xeito máis preciso; dado que o carácter destes é aínda
moi xeral, o axuste do nivel de concreción esixe que os devanditos indicadores se dividan, á súa
vez, no que se denominan descritores da competencia, que serán os que «describan» o grao
competencial  do alumnado. Por cada indicador de seguimento atoparemos entre dous e catro
descritores, cos verbos en infinitivo. 

En  cada  unidade  didáctica  cada  un  destes  descritores  concrétase  en  desempeños
competenciais, redactados  en  terceira  persoa  do  singular  do  presente  de  indicativo.  O
desempeño  é  o  aspecto  específico  da  competencia  que  se  pode  adestrar  e  avaliar  de xeito
explícito; é, polo tanto, concreto e obxectivable. Para o seu desenvolvemento, partimos dun marco
de descritores competenciais definido para o proxecto e aplicable a todas as materias e cursos da
etapa. 

Respectando  o  tratamento  específico  nalgunhas  áreas,  os  elementos  transversais, como  a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual,  as tecnoloxías da
información  e  a  comunicación,  o  emprendemento  e  a  educación  cívica  e  constitucional,
traballaranse desde todas as áreas,  posibilitando e fomentando que o proceso de ensinanza-
aprendizaxe do alumnado sexa o máis completo posible. 

Por outra parte, o desenvolvemento e a aprendizaxe dos valores, presentes en todas as áreas,
axudarán a que os nosos alumnos e alumnas aprendan a desenvolverse nunha sociedade ben
consolidada na que todos poidamos vivir, e en cuxa construción colaboren.

A  diversidade  dos  nosos  alumnos  e  alumnas,  cos  seus  estilos  de  aprendizaxe  diferentes,
deberanos  conducir  a  traballar  desde  as  diferentes  potencialidades de  cada  un  deles,
apoiándonos sempre nas súas fortalezas para poder darlles resposta ás súas necesidades.

Na área de Bioloxía e Xeoloxía

Na área de Bioloxía e Xeoloxía incidiremos no adestramento de todas as competencias de xeito
sistemático facendo fincapé nos descritores máis afíns á área.

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

O adestramento nesta competencia facilita ao alumnado a adquisición de grande habilidade no
manexo do método científico e todo o relacionado con el, o que axuda, á súa vez, a ter unha
visión sobre o coidado saudable, e a ser respectuoso co contorno que o rodea. 

Así,  ademais  dos  descritores  da  competencia  que  se  traballan  puntualmente  nas  unidades,
destacamos os seguintes: 
- 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.
- 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.



- Recoñecer a importancia da ciencia na nosa vida cotiá.
- Aplicar métodos científicos rigorosos para mellorar a comprensión da realidade circundante en

distintos ámbitos (biolóxico, xeolóxico, físico, químico, tecnolóxico, xeográfico...).
- Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o

que acontece arredor nosa e responder preguntas.
- Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico.
- Expresarse con propiedade na linguaxe matemática.
- Organizar a información utilizando procedementos matemáticos.
- Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá.

Comunicación lingüística

Nesta área é necesaria a comprensión profunda para entender todo o que a materia nos propón.
A lectura, a escritura e a expresión oral perfílanse por iso como eixe vertebrador. Adestrar os
descritores  indicados  garántenos  unha  maior  comprensión  por  parte  do  alumnado  e  un
coñecemento profundo. 

Polo tanto, destacamos os descritores seguintes:
- Comprender o sentido dos textos escritos e orais.
- Utilizar  o  vocabulario  adecuado,  as  estruturas  lingüísticas  e  as  normas  ortográficas  e

gramaticais para elaborar textos escritos e orais.
- 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.
- Utilizar  os  coñecementos  sobre  a  lingua  para  buscar  información  e  ler  textos  en  calquera

situación.

Competencia dixital 

Ciencia  e tecnoloxía  únense da man da competencia  dixital.  O adestramento  nos descritores
dixitais pode favorecer a adquisición da maioría dos coñecementos que se van estudar na área,
así como achegar ferramentas para que o alumnado poida investigar e crear os seus traballos de
campo utilizando ferramentas dixitais.

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia:
- Empregar distintas fontes para a busca de información.
- Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas.
- Comprender as mensaxes que veñen dos medios de comunicación.
- Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento.
- Actualizar o uso das novas tecnoloxías para mellorar o traballo e facilitar a vida diaria.

Conciencia e expresións culturais

Esta competencia posibilita que os alumnos e alumnas traballen tendo en conta aspectos que
favorezan todo o relacionado coa interculturalidade, a expresión artística, a beleza, etc. Desde a
área de Bioloxía e Xeoloxía favorécese o traballo e desenvolvemento desta competencia a partir
do adestramento dos seguintes descritores:

- 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.
- Elaborar traballos e presentacións con sentido estético.

Competencias sociais e cívicas

Favorecer  que  os  estudantes  sexan  cidadáns  reflexivos,  participativos,  críticos  e  capaces  de
traballar en equipo son aspectos que se deben traballar para desenvolver adecuadamente esta
competencia, e garda unha estreita relación coas habilidades que debemos adestrar para axudar
á  formación  de  futuros  profesionais.  Esta  competencia  favorece  o  ser  crítico  ante  diferentes



situacións, ante investigacións sobre avances científicos... Así mesmo, pretende traballar todos
aqueles aspectos que fomentan unha reflexión ante situacións de hoxe,  que posibilitan que o
alumnado medre e madure adquirindo ferramentas que o van levar a posuír un criterio propio o día
de mañá.  

Para iso adestraremos os seguintes descritores: 
- 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. 

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

- Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.
- 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 

Adestrar a autonomía persoal e o liderado, entre outros indicadores, axudará aos estudantes a
tratar a información de forma que a poidan converter en coñecemento. Esta competencia fomenta
a diverxencia en ideas e pensamentos,  en formas de iniciativas tan diferentes como temas e
persoas  hai.  Será  importante  adestrar  cada  un  dos  seguintes  descritores  para  ofrecer  ao
alumnado ferramentas que posibiliten o adestramento desta competencia na área de Bioloxía e
Xeoloxía:

- Optimizar recursos persoais apoiándose nas fortalezas propias.
- 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.
- Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos dun tema.
- Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos.
- Asumir riscos no desenvolvemento das tarefas ou os proxectos.

Aprender a aprender

O  método  científico  e  o  enfoque  fenomenolóxico  fan  necesario  que  a  metodoloxía  que  se
empregue  posibilite  ao  alumnado  a  adquisición  da  competencia  de  aprender  a  aprender.  O
adestramento nos descritores facilitará procesos de aprendizaxes dinámicos e metacognitivos. 

Traballaremos os seguintes descritores de xeito prioritario:

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

- Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigorosa dos contidos.
- 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.

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

O currículo da área de Bioloxía e Xeoloxía agrúpase en varios bloques. Os contidos, criterios de
avaliación e estándares de aprendizaxe formúlanse para 4.º de Educación Secundaria.

Na  súa  redacción,  respectarase  a  numeración  dos  criterios  de  avaliación  e  estándares  de
aprendizaxe tal e como aparece no Real decreto 1105/2014, do 26 de decembro, polo que se
establece o currículo básico de Educación Secundaria Obrigatoria e do Bacharelato. 



Bloque 1. A evolución da vida.

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

Criterios de avaliación
  1. Determinar  as  analoxías  e  diferenzas  na  estrutura  das  células  procariotas  e  eucariotas,

interpretando as relacións evolutivas entre elas.
  2. Identificar o núcleo celular e a súa organización segundo as fases do ciclo celular a través da

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

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

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

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

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

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

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

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

Estándares de aprendizaxe
  1.1. Compara a célula procariota e eucariota, a animal e a vexetal, recoñecendo a función dos

orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función. 
  2.1. Distingue os diferentes compoñentes do núcleo e a súa función segundo as distintas etapas

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

distinguindo o seu significado biolóxico. 
  5.1. Distingue os distintos ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 



  6.1. Recoñece  a  función  do ADN como portador  da  información  xenética,  relacionándoo  co
concepto de xene. 

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

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

Bloque 2. A dinámica da Terra.

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

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

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

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

tectónica de placas.

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

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

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

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

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

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

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

xeolóxicos internos e externos.

Estándares de aprendizaxe
  1.1. Identifica e describe feitos que mostren a Terra como un planeta cambiante, relacionándoos

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

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

estratos, superposición de procesos e correlación. 



  4.1. Discrimina  os  principais  acontecementos  xeolóxicos,  climáticos  e  biolóxicos  que  tiveron
lugar ao longo da historia da Terra, recoñecendo algúns animais e plantas características de
cada era. 

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

superficiais. 
  8.1. Expresa  algunhas  evidencias  actuais  da  deriva  continental  e  a  expansión  do  fondo

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

Bloque 3. Ecoloxía e medio.

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

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

contaminación e depuración do medio.

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

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

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

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

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

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

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

renovables.

Estándares de aprendizaxe
  1.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun

ambiente determinado, valorando a súa importancia na conservación deste. 



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

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

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

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

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

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

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

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

planeta.

Bloque. 4. Proxecto de investigación.

Contidos
- Proxecto de investigación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En concreto, na área de Bioloxía e Xeoloxía: 

Necesitamos  adestrar  de  xeito  sistemático  os  procedementos  que  conforman  as  estadas  da
materia, aínda que a finalidade da área é adquirir  coñecementos esenciais  que se inclúen no
currículo básico e as estratexias do método científico. O alumnado deberá desenvolver actitudes
conducentes á reflexión e análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as súas



vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións consideran. Para iso necesitamos certo grao de
adestramento  individual  e  traballo  reflexivo de  procedementos  básicos  da  materia:  a
comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación
audiovisual.

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

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

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

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 
reflexionar sobre estas cuestións:
- Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas?
- Cal foi o resultado da realización das actividades?
- Cales delas gustaron máis?
- Que propostas de mellora podemos sinalar?

8. EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO

A  partir  do  traballo  cos  desempeños  competenciais,  obteranse  diversas  evidencias  de
aprendizaxe, vinculadas aos estándares que inclúe o currículo de cada materia. Para rexistralas,
utilizaremos portfolios de aprendizaxe na aula, o que fai necesario que, ao longo das distintas
unidades didácticas, se planifiquen a realización e a recollida de probas que mostren o nivel de
consecución do estándar, así como a súa evolución ao longo do curso. 

O  portfolio  é  unha  ferramenta  de  avaliación  do  proceso  de  aprendizaxe  que  consiste
fundamentalmente  na  recollida  de  evidencias  da  evolución  de  cada  alumno  e  alumna;  esta
recollida pode pautarse ou deixar que sexa o propio alumnado o que seleccione que evidencias
quere mostrar. Cada evidencia debe incorporar unha reflexión engadida sobre o traballo realizado,
as  dificultades  atopadas e  os  obxectivos  de mellora  persoal.  O documento  do portfolio  pode
realizarse en papel ou en formato dixital. No anexo de avaliación preséntase un guión para a súa
realización. 

As evidencias que podemos recoller na área poden obterse a partir de:
- Actividades  do  libro  do  alumnado  ou  da  guía  que  traballen  explicitamente  os  estándares

definidos na unidade.
- Mapas mentais ou conceptuais elaborados polos alumnos e as alumnas.
- Produtos de aprendizaxe deseñados para poder aplicalos en tarefas realizadas nun contexto

real; por exemplo: unidades de medida deseñadas por eles, o deseño dun obxecto con figuras
xeométricas, murais, traballos de aplicación das tarefas, etc.

- Probas escritas que evidencien o traballo cos estándares de aprendizaxe.
- Problemas de aplicación de contidos nos que é necesario o desenvolvemento do razoamento

lóxico. 
- Ferramentas de autoavaliación e coavaliación do traballo na aula.  

9. CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN



En cada avaliación, o profesor ou a profesora, o departamento, o seminario ou o equipo docente
decidirá  o  peso que na cualificación  final  de  cada trimestre e  área terán os  instrumentos de
avaliación  utilizados  para  o  seguimento  das  aprendizaxes  dos  seus  estudantes.  Para  a  súa
determinación, poden apoiarse nunhas táboas como as seguintes:
Así mesmo, cada centro determinará o peso de cada área e competencia de cara á promoción
final de cada alumno e alumna.

10. RECURSOS DIDÁCTICOS

Suxerimos o uso dos materiais seguintes:
- O libro do alumnado para a área de Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO.
- A proposta didáctica para Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO.
- Os recursos complementarios da proposta didáctica, con actividades de reforzo, de ampliación

e de avaliación. 
- Os cadernos complementarios ao libro do alumno.
- O libro dixital.
- O CD que acompaña a proposta didáctica.

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE E INCLUSIÓN

Descrición do grupo despois da avaliación inicial

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

O número de alumnos e alumnas.

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

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

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

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

cooperativos.
- Os tipos de recursos que se necesitan adaptar no nivel xeral  para obter un logro óptimo do

grupo.

Necesidades individuais

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

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

- Saber as medidas organizativas que 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.
- Acoutar 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 ou alumna co resto de
docentes que interveñen no seu itinerario de aprendizaxe; especialmente, co titor. 

12. AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Neste apartado pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o
desenvolvemento  de  programacións  didácticas.  Para  iso,  ao  finalizar  cada  unidade  didáctica
proponse unha secuencia  de preguntas  que permitan ao docente avaliar  o funcionamento  do
programado na aula e establecer estratexias de mellora para a propia unidade. 

De igual modo, propoñemos o uso dunha ferramenta para a avaliación da programación didáctica
no seu conxunto;  esta  pódese  realizar  ao final  de  cada trimestre,  para así  poder  recoller  as
melloras no seguinte. A devandita ferramenta descríbese a continuación:

UNIDADE 1.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A célula

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

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

Unha das maiores dificultades coa que se vai atopar o alumnado, será o tamaño microscópico
que teñen moitos destes seres, polo que para o seu estudo hai que apoiarse en distintos tipos
de imaxes (debuxos, microfotografías, etc.). 

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

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



-  As funcións celulares: a relación e a reprodución.
-  O descubrimento das células.
-  Analizamos micrografías.
-  Prepara unha entrevista.

Temporalización

2.ª e 3.ª semanas de setembro     e 1.ª semane de outubro                                   

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

- Describir a estrutura das células.

- Clasificar os tipos de células segundo a súa estrutura.

- Coñecer as funcións da célula.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A estrutura básica das 
células: membrana 
plasmática, citoplasma 
e material xenético.

-  As células procariotas: 
características e 
estrutura.

-  As células eucariotas: 
características e 
estrutura.

-  O núcleo celular: 
estrutura e 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 

  1.  Coñecer a teoría 
celular.

  1.1.  Coñece os postulados 
da teoría celular e os 
antecedentes 
históricos que levaron 
a eles.

CCL,

CMCT,

CD

  2.  Distinguir os distintos 
tipos de organización 
que presentan as 
células e coñecer as 
súas características.

  2.1.  Identifica as células 
procariotas e coñece 
as súas 
características.

CCL,

CMCT,

CD

  2.2.  Identifica as células 
eucariotas e recoñece 
os seus constituíntes 
estruturais e a función 
que desempeñan.

CCL,

CMCT,

CD

  3.  Diferenciar as células 
eucariotas vexetais e 
animais.

  3.1.  Coñece as 
características que 
diferencian as células 
vexetais das animais e
distingue ambos os 
dous tipos de células.

CCL,

CMCT,

CD

  4.  Comprender en que 
consisten as funcións 
celulares: nutrición, 
relación e reprodución

  4.1.  Sabe en que consiste 
a nutrición celular e as
etapas que se 
diferencian nela; 
coñece a importancia 
do metabolismo e 
diferencia a nutrición 
autótrofa da 
heterótrofa.

CCL,

CMCT,

CD



lingua como 
instrumento de 
comunicación e 
mantemento dunha 
actitude favorable cara 
á lectura.

-  Coñecemento e uso 
responsable das TIC 
ao investigar sobre as 
células e os científicos 
e as científicas que as 
estudaron.

-  Uso de estratexias 
para tratar a 
información, convertela
en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participación activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe.

-  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.

  4.2.  Entende en que 
consiste a función de 
relación e coñece 
cales son as 
respostas celulares 
máis frecuentes.

CCL,

CMCT

  4.3.  Describe que é a 
reprodución celular e 
coñece os distintos 
tipos de división 
celular

CCL,

CMCT

  5.  Comprender 
informacións, e 
adquirir vocabulario 
sobre a célula, 
expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura 
de textos.

  5.1.  Comprende os textos 
e as diferentes 
informacións obtidas 
ao longo da unidade, 
adquire vocabulario 
sobre as células, a 
súa estrutura e as 
súas funcións, 
expresa 
coñecementos e 
opinións de forma oral
e escrita, e mostra 
interese pola lectura 
de textos.

CCL,

CMCT,

CD,

CSIEP

  6.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información, 
convertela en 
coñecemento propio e 
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

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Coñece os postulados da teoría celular
e os antecedentes históricos que 
levaron a eles.

-  Actividade do LA do apartado «O 
descubrimento das células» para escoller 
un científico ou científica mencionados no 
texto e preparar un informe opinando sobre
a importancia para a humanidade da súa 
achega.

  2.1.  Identifica as células procariotas e 
coñece as súas características.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a analoxía e as 
diferenzas entre as células eucariotas e 
procariotas. 

  2.2.  Identifica ás células eucariotas e 
recoñece os seus constituíntes 
estruturais e a función que 
desempeñan.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
das células» para debuxar un núcleo e 
escribir o nome dos seus compoñentes e 
funcións que desempeñan.



  3.1.  Coñece as características que 
diferencian as células vexetais das 
animais e distingue ambos os dous 
tipos de células.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
das células» para facer unha táboa a partir 
dunha imaxe que reflicta as características 
das células eucariotas animais e vexetais.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a nutrición» para elaborar un 
informe a partir dunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para describir os procesos que 
permiten á célula realizar a función de 
nutrición.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar as diferenzas 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa.

  4.2.  Entende en que consiste a función de 
relación e coñece cales son as 
respostas celulares máis frecuentes.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a relación e a reprodución» para 
elixir un tipo de movemento celular e 
describilo mediante un exemplo.

  4.3.  Describe que é a reprodución celular e 
coñece os distintos tipos de división 
celular.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a relación e a reprodución» para 
explicar a función da reprodución celular 
nos organismos pluricelulares e nos 
unicelulares.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar os tres tipos de 
reprodución ou división celular a través dun
debuxo.

  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. 

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
das células» para facer unha táboa para 
organizar a información estudada.

-  Actividade do apartado «A estrutura das 
células» para explicar o criterio científico 
utilizado para clasificar as células en 
eucariotas e procariotas.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
das células» para organizar nunha táboa 
as estruturas comúns a todas as células 
eucariotas, as estruturas características 
das células vexetais e as propias da célula 
animal.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a nutrición» para elaborar un 
esquema que explique como sucede a 
nutrición heterótrofa a partir dunha 
molécula de glicosa.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a relación e a reprodución» para 
definir os termos bipartición e célula filla.

-  Actividade do LA do apartado «O 
descubrimento das células» para contestar 
sobre a importancia que tivo o microscopio 
no descubrimento das células.



  6.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «As funcións 
celulares: a nutrición» para completar un 
esquema conceptual.

-  Actividades do apartado «Emprender-
Aprender para coñecer as achegas dalgúns
científicos e científicas á teoría celular. 

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  7.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividades do apartado «Emprender-
Aprender» para traballar a iniciativa e o 
traballo cooperativo.

  8.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto material visual de 
recoñecemento, como material básico 
de laboratorio, argumentando o 
proceso experimental seguido, 
describindo as súas observacións e 
interpretando os seus resultados.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para a interpretación e análise
de imaxes, utilizando recursos científicos 
para a súa realización.

  9.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para realizar debuxos da estrutura das 
distintas células, da función de 
nutrición e reprodución celular.

-  Actividade da do apartado «A estrutura das
células» para debuxar un núcleo e escribir 
o nome dos seus compoñentes e funcións 
que desempeñan.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Coñecer e utilizar os elementos
matemáticos básicos: 
operacións, magnitudes, 
porcentaxes, proporcións, 
formas xeométricas, criterios de
medición e codificación 
numérica, etc.
Organizar a información 
utilizando procedementos 
matemáticos.

Expón os postulados da teoría 
celular e refire os seus 
antecedentes históricos.
Explica as analoxías e as 
diferenzas entre as células 
procariotas e as eucariotas.
Identifica as distintas estruturas 
celulares e explica a súa 
función.
Describe os procesos celulares 
de nutrición, de relación e de 
reprodución.
Explica as diferenzas entre a 
nutrición autótrofa e a nutrición 
heterótrofa.
Exemplifica un tipo de 
movemento celular.
Aplica sen erro as unidades de 



medida das células, como o 
micrómetro e o nanómetro, para
determinar o tamaño de 
diferentes células e estruturas 
celulares.
Establece as relacións entre o 
tamaño dos distintos orgánulos 
celulares e o tamaño total da 
célula.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre a 
importancia do descubrimento 
da célula.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
coa célula e as funcións 
celulares como: unicelular, 
pluricelular, diferenciación 
celular, colonia, nucleoide, etc.
Expresa co vocabulario 
apropiado os conceptos sobre a
célula, a súa estrutura e as 
funcións celulares.
Constrúe frases coherentes a 
partir dalgúns dos termos 
adquiridos.
Elabora un esquema sobre o 
metabolismo da glicosa.
Le os textos complementarios e
os libros propostos no plan 
lector. 

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para 
a busca de información.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Utiliza a información incluída en
www.anayaeducacion.es 
para obter información sobre as
células e as funcións celulares, 
organizala e comunicala.
Interpreta a información contida
nos esquemas e fotografías 
incluídos no libro.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de
Anaya relacionadas con esta 
unidade.
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Conciencia e expresións 
culturais.

Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e das 
manifestacións de creatividade 
e gusto pola estética no ámbito 
cotián.
Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.
Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento.

Distingue os orgánulos 
celulares representados en 
esquemas e debuxos.
Crea debuxos relacionados coa
célula a partir de distintos 
recursos expresivos 
(ilustracións, vídeos, 
presentacións, etc.).
Analiza micrografías, observa 
os seus elementos e reproduce 
o observado nun debuxo.
Elabora un informe sobre as 
repercusións do traballo 
científico para a humanidade.

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a comportarse desde 
o coñecemento dos distintos 
valores.
Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo para a resolución de 
conflitos.

Manexa con coidado o material 
de laboratorio.
Participa nos debates en grupo,
garda a quenda de palabra e 
escoita con respecto outras 
opinións distintas ás súas.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas.
Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.

Deduce, a partir dun dato, as 
funcións vitais dos glóbulos 
vermellos.
Segue unha secuencia 
establecida de pasos 
progresivos para realizar as 
tarefas.
Interésase pola análise de 
micrografías de diferentes 
orgánulos e células.

Aprender a aprender. Xerar estratexias para aprender
en distintos contextos de 
aprendizaxe.
Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

Organiza nunha táboa algúns 
contidos estudados, como as 
características dos organismos 
unicelulares e dos 
pluricelulares.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.
Completa o mapa conceptual 
da unidade.



6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: a célula.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «A unidade de vida» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A estrutura das células.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a estrutura básica das células procariotas e eucariotas e a función do núcleo 
celular no libro do alumnado e traballamos coas imaxes «Así é unha célula procariota», 
«Diferenzas entre unha célula eucariota animal e unha célula eucariota vexetal» e «A 
estrutura do núcleo» do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas ás células do libro do alumnado e do material 
complementario.

Tarefa 3: As funcións celulares: a nutrición.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a entrada e excreción de substancias na función celular da nutrición.

-  Describimos os tipos de metabolismo da célula.

-  Describimos os tipos de nutrición que pode realizar a célula.

-  Traballamos con imaxes da función de nutrición, como «Paso de substancias de tamaño 
pequeno, mediano e grande», «Relación entre o catabolismo e o anabolismo» e «Os tipos de
nutrición» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á función celular da nutrición do LA e do MC.

Tarefa 4: As funcións celulares: a relación e a reprodución.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a función de relación e de reprodución das células.

-  Traballamos coas imaxes «Principais tipos de división celular» e «Tipos de reprodución 
celular» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á función de relación e reprodución das células do LA e
dos MC.

Tarefa 5: O descubrimento das células.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as primeiras observacións da célula de diferentes científicos.

-  Describimos a teoría celular.

-  Realizamos as actividades asociadas ao descubrimento das células do LA e dos MC.

Tarefa 6: Obradoiro de ciencias: analizamos micrografías.



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca da micrografías e seguimos os pasos indicados para 
analizar as imaxes.  

Tarefa 7: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Prepara unha entrevista» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 8: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de células, sempre que sexa posible no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio: microscopio, lupa, etc., para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 



-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 2.

1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
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As bases da herdanza

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

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

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

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

-  Os ácidos nucleicos.
-  A regulación celular: a síntese de proteínas.
-  A transmisión da información. A replicación.
-  A transmisión da información. A división celular.
-  A meiose: unha división especial.
-  Comparamos a mitose e a meiose.

Temporalización:  

 2.ª ,3.ª e 4.ª semas de outubro .                                 

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Describir a estrutura dos ácidos nucleicos.

-  Clasificar os ácidos nucleicos.

-  Coñecer as funcións dos ácidos nucleicos.

-  Explicar a síntese de proteínas.

-  Describir os procesos de división e reprodución celular.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A estrutura dos ácidos
nucleicos:
-  Os nucleótidos.
-  Tipos de ácidos 

nucleicos.
-  As funcións dos 

ácidos nucleicos.
-  A síntese de 

proteínas.
-  O código xenético.
-  A replicación do ADN.
- A división celular:

  1.  Coñecer a 
composición, estrutura 
e función dos ácidos 
nucleicos.

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

CMCT,

CCL,

CD

  2.  Comprender como se 
leva a cabo a síntese 
de proteínas e coñecer
o papel que 
desempeña o código 
xenético.

  2.1.  Diferencia as dúas 
etapas que teñen lugar 
na síntese de proteínas
e describe o que 
acontece en cada unha
delas.

CMCT,

CCL



-  A mitose.
-  A citocinese.

-  A meiose
-  Comparación entre a 

mitose e a meiose:
-  O significado 

biolóxico da mitose.
-  O significado 

biolóxico da meiose.

  2.2.  Coñece que é o código 
xenético e cales son as
súas características.

CMCT,

CCL

  3.  Entender a necesidade
da replicación do ADN 
e describir como se 
produce.

  3.1.  Comprende a 
importancia da 
replicación do ADN, e 
explica como se 
produce e entende o 
seu carácter 
semiconservativo.

CCL,

CMCT

  4.  Coñecer que é o ciclo 
celular e as distintas 
etapas que se 
diferencian nel.

  4.1.  Entende que é o ciclo 
celular, diferencia as 
súas etapas e coñece 
os cambios que sofre o
ADN durante o ciclo 
celular.

CCL,

CMCT

  5.  Diferenciar as etapas 
da división celular e 
describir cada unha 
delas.

  5.1.  Diferencia a mitose e a 
citocinese e coñece os 
acontecementos que 
ocorren en cada un 
destes procesos.

CCL,

CMCT

  6.  Comprender a 
importancia da meiose 
e coñecer os 
acontecementos que 
suceden durante este 
proceso.

  6.1.  Entende a importancia 
da meiose na 
reprodución sexual e 
coñece como se 
realiza.

CCL,

CMCT

  7.  Coñecer as 
semellanzas e as 
diferenzas entre a 
mitose e a meiose.

  7.1.  Coñece o significado 
da mitose e da meiose 
e comprende as súas 
diferenzas.

CCL,

CMCT

  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

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

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

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para describir a composición dun
nucleótido.

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para expoñer as semellanzas e 
diferenzas que hai entre o ARN e o ADN.

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para identificar, a partir dun 
esquema, os ribonucleótidos e os 
desoxirribonucleótidos. 

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 



aprendido» para explicar as funcións dos 
ácidos nucleicos.

  2.1.  Diferencia as dúas etapas que teñen 
lugar na síntese de proteínas e 
describe o que acontece en cada unha
delas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para describir de forma breve o 
proceso da síntese de proteínas.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para 
establecer a correspondencia de bases 
nitroxenadas durante a transcrición, a partir 
dunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para 
explicar o obxectivo da transcrición e o da 
tradución.

  2.2.  Coñece que é o código xenético e 
cales son as súas características.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para definir 
que é o código xenético.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para elaborar
unha ficha que recolla as principais 
características do código xenético.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para 
establecer a secuencia de aminoácidos 
dunha cadea polipeptídica traducida a partir 
dun ARNm, utilizando a correspondencia de
tripletes do código xenético.

  3.1.  Comprende a importancia da 
replicación do ADN e explica como se 
produce e entende o seu carácter 
semiconservativo.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A replicación» 
para explicar cun exemplo a duplicación 
semiconservativa do ADN.

  4.1.  Entende que é o ciclo celular, 
diferencia as súas etapas e coñece os 
cambios que sofre o ADN durante o 
ciclo celular.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para describir que é a mitose e 
a súa importancia biolóxica.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A división 
celular» para calcular cantas células filla e 
de cantos cromosomas cada unha, se 
obteñen tras catro divisións mitóticas 
sucesivas dunha célula con dez 
cromosomas.

  5.1.  Diferencia a mitose e a citocinese e 
coñece os acontecementos que 
ocorren en cada un destes procesos.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A división 
celular» para elaborar unha táboa coas 
diferenzas e as semellanzas entre a 
citocinese vexetal e animal.

  6.1.  Entende a importancia da meiose na 
reprodución sexual e coñece como se 
realiza.

-  Actividade do LA do apartado «A meiose: 
unha división especial» para describir o 
mecanismo de reprodución das células 
somáticas e as xerminais dun organismo 
pluricelular.

-  Actividade do LA do apartado «A meiose: 
unha división especial» para explicar o 
significado de división reducionista.



  7.1.  Coñece o significado da mitose e da 
meiose e comprende as súas 
diferenzas.

-  Actividade do LA do apartado 
«Comparamos a mitose e a meiose» para 
explicar con palabras propias o significado 
biolóxico da mitose e da meiose.

-  Actividade do LA do apartado 
«Comparamos a mitose e a meiose» para 
aceptar ou rexeitar afirmacións sobre a 
mitose e a meiose.

  8.1.  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.

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para definir ácido nucleico.

-  Actividade do LA do apartado «A regulación 
celular: a síntese de proteínas» para 
explicar o que fai diferentes as proteínas 
entre si, tendo en conta que todas están 
compostas por 20 aminoácidos.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A replicación» 
para explicar onde e cando sucede a 
replicación do ADN nunha célula.

  9.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar e ampliar o 
esquema da unidade.

10.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación 
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A división 
celular» para debuxar a telofase e a anafase
mitóticas dunha célula vexetal con 2n = 6 
cromosomas.

-  Actividade do LA do apartado 
«Comparamos a mitose e a meiose» para 
observar microfotografías de tecidos en 
división e responder cal pertence a unha 
mostra de células en mitose e cal a unha en
meiose, recoñecer as fases do proceso e 
ordenalas.

-  Actividade do LA do apartado «Emprender-
Aprender» para inventar en grupo un 
recurso mnemotécnico para estudar os 
contidos relacionados coa meiose, e 
despois expoñelo na aula.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para identificar, a partir dun 
debuxo dun ciclo de vida, a fase haploide e 
a fase diploide, e realizar un esquema 
similar para o ciclo de vida humano, 
indicando sobre el cando suceden as súas 
fases haploide e diploide.

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.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro de
ciencias» para estudar un cariotipo 
identificando os cromosomas homólogos, 
ordenando as parellas de cromosomas 
homólogos e determinando o sexo segundo 
os cromosomas sexuais.

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para facer un esquema que 



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

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A división 
celular» para elaborar un esquema que 
represente o aspecto do núcleo durante as 
distintas fases do ciclo celular.

12.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para realizar debuxos da estrutura dos 
ácidos nucleicos e da división e a 
reprodución celular.

-  Actividade do LA do apartado «Os ácidos 
nucleicos» para debuxar un esquema dun 
cromosoma nomeando as súas partes.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transmisión da información. A replicación» 
para debuxar cadeas do ADN e detallar as 
secuencias complementarias de 
nucleótidos.

-  Actividade do LA do apartado 
«Comparamos a mitose e a meiose» para 
elaborar un póster en tamaño A3 que 
conteña unha táboa coas diferenzas entre 
mitose e meiose.



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Analiza a composición das 
proteínas e pensa sobre que é 
o que as fai diferentes unhas a 
outras.
Reflexiona acerca do 
significado biolóxico da mitose 
e a meiose.
Expón as semellanzas e 
diferenzas que hai entre o ARN 
e o ADN.
Describe a composición dun 
nucleótido.
Explica as funcións dos ácidos 
nucleicos.
Aplica a correspondencia de 
tripletes cos aminoácidos, 
establecida no código xenético, 
para resolver actividades.
Calcula o número de células 
filla obtidas a partir de 
determinada cantidade de 
divisións mitóticas sucesivas 
dunha célula.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre o 
ADN como molécula esencial.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
cos ácidos nucleicos e as 
proteínas como: ácido nucleico,
código xenético, etc.
Expresa co vocabulario 
apropiado os conceptos sobre 
os ácidos nucleicos, a síntese 
de proteínas e a reprodución 
celular.
Le os textos complementarios e
os libros propostos no plan 
lector. 



Competencia dixital. Empregar distintas fontes para 
a busca de información.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Utiliza a información incluída en
www.anayaeducacion.es 
para obter información sobre os
diferentes tipos de ARN, o 
descubrimento do ADN, 
organizala e comunicala.
Interpreta a información contida
nos esquemas e fotografías 
incluídos no libro.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de
Anaya relacionadas con esta 
unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.
Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron ao 
seu desenvolvemento.
Apreciar a beleza das 
expresións artísticas e das 
manifestacións de creatividade 
e gusto pola estética no ámbito 
cotián.

Elabora un texto sobre a 
importancia da investigación 
científica no descubrimento da 
molécula de ADN.
Identifica, a partir dun esquema 
gráfico, os ribonucleótidos e os 
desoxirribonucleótidos.
Analiza micrografías, observa 
os seus elementos, noméaos, 
describe os procesos 
observados e reprodúceos nun 
debuxo.
Debuxa un cromosoma e 
nomea as súas partes.

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a comportarse desde 
o coñecemento dos distintos 
valores.
Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo para a resolución de 
conflitos.

Escoita e respecta as opinións 
doutros compañeiros e 
compañeiras.
Asume e realiza as tarefas que 
lle corresponderon no traballo 
en grupo.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas.
Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.

Explica con palabras propias o 
significado biolóxico da mitose 
e da meiose.
Inventa debuxos, a partir da 
información do texto, nos que 
representa a telofase e a 
anafase mitóticas dunha célula 
vexetal.
Segue unha secuencia 
establecida de pasos 
progresivos para realizar as 
tarefas.
Interésase pola análise de 
micrografías.
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Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

Elabora unha ficha que recolle 
as principais características do 
código xenético.
Organiza nunha táboa as 
diferenzas e as semellanzas 
entre a citocinese vexetal e 
animal.
Deseña un esquema no que 
explica a organización do ADN 
nunha célula en división e 
nunha célula que non está en 
división.
Constrúe un molde dun ácido 
desoxirribonucleico.
Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: As bases da herdanza.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Unha molécula esencial» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Os ácidos nucleicos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a composición dos ácidos nucleicos, os tipos, a organización do ADN nas 
células e as funcións dos ácidos nucleicos no libro do alumnado e traballamos coas imaxes 
«O ácido ribonucleico (ARN)», «O ácido desoxirribonucleico (ADN)», «Así se organiza o ADN
nas células» e «Tipos de cromosomas», do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos ácidos nucleicos do libro do alumnado e do 
material complementario.

Tarefa 3: A regulación celular: a síntese de proteínas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é unha proteína e como se realiza a síntese de proteínas.

-  Describimos o código xenético.

-  Traballamos con imaxes da síntese de proteínas, como «A transcrición», «A tradución» e «O 
código xenético» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á síntese de proteínas do LA e do MC.

Tarefa 4: A transmisión da información. A replicación.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a replicación do ADN. 



-  Traballamos coa imaxe «A replicación do ADN, paso a paso» e realizamos as actividades 
asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á replicación do LA e dos MC.

Tarefa 5: A transmisión da información. A división celular.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é a división celular.

-  Describimos a citocinese ou división do citoplasma.

-  Traballamos coas imaxes «O ciclo celular nas eucariotas» e «A citocinese» e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á división celular do LA e dos MC.

Tarefa 6: A meiose: unha división especial.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos a reprodución sexual.

-  Describimos a meiose.

-  Traballamos coas imaxes «A reprodución sexual: a meiose» e «A meiose: paso a paso» e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á meiose do LA e dos MC.

Tarefa 7: Comparamos a mitose e a meiose.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos o significado biolóxico da mitose.

-  Describimos o significado biolóxico da meiose.

-  Traballamos coa táboa comparativa entre a mitose e a meiose.

-  Realizamos as actividades asociadas á comparación entre a mitose e a meiose do LA e dos 
MC.

Tarefa 8: Obradoiro de ciencias: estudamos un cariotipo humano.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca do estudo do cariotipo humano e seguimos os pasos 
indicados para o seu estudo. 

Tarefa 9: Emprender-Aprender

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Inventa un poema, unha 
canción…» e planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita 
actividade.

Tarefa 10: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 



A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de células, sempre que sexa posible no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio: microscopio, lupa, etc., para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.
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11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 3.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A transmisión dos caracteres

Descrición da unidade
Nesta unidade abórdanse as bases da herdanza e a transmisión dos caracteres e servirá de
conexión para comprender os conceptos de evolución dos seres vivos, abordados na unidade
5.

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

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

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

Temporalización:  

1.ª , 2.ª e 3.ª semanas de novembro.                            

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Diferenciar entre caracteres, xenes e alelos.

-  Identificar xenotipos homocigóticos e xenotipos heterocigóticos.



-  Distinguir entre xenotipo e fenotipo.

-  Coñecer os experimentos de Mendel e as súas conclusións.

-  Comprender os conceptos de dominancia, codominancia, herdanza intermedia, ligamento 
ente xenes e recombinación xenética.

-  Describir como se produce a herdanza do sexo xenético.

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

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Os caracteres, os 
xenes e os alelos:
-  Homocigose e 

heterocigose.
-  Dominancia e 

recesividade.
-  Xenotipo e fenotipo.

-  Os experimentos de 
Mendel.

-  As leis de Mendel.
-  Variacións da 

herdanza 
mendeliana:
-  Herdanza 

intermedia.
-  Codominancia.
-  Ligamento entre 

xenes.
-  Recombinación 

xenética.
-  A herdanza do sexo.
-  A herdanza ligada ao 

sexo:
-  Os cromosomas 

sexuais humanos.
-  O daltonismo e a 

hemofilia.
-  As alteracións 

xenéticas:
-  As mutacións.

  1.  Coñecer os conceptos 
básicos de xenética e 
diferenciar entre 
xenotipo e fenotipo.

  1.1.  Relaciona os factores 
mendelianos cos xenes 
e cos caracteres 
hereditarios, e distingue 
entre xenotipo e 
fenotipo.

CMCT,

CCL

  2.  Comprender o 
significado dos 
experimentos de 
Mendel, describir as 
súas leis e sabelas 
aplicar.

  2.1.  Recoñece a importancia 
dos experimentos de 
Mendel, define as leis de
Mendel, formula 
experimentos para 
demostralas e resolve 
problemas relacionados 
con elas.

CMCT,

CCL,

CSIEP

  3.  Distinguir entre 
ligamento 
cromosómico e 
recombinación 
xenética.

  3.1.  Distingue entre herdanza
intermedia, codominancia
e xenes que actúan 
sobre un mesmo 
carácter, e explica o 
ligamento cromosómico 
e a recombinación 
xenética.

CMCT,

CCL

  4.  Describir as variacións
na transmisión dos 
caracteres e saber que
a herdanza tamén se 
transmite co sexo.

  4.1.  Coñece as formas de 
determinación sexual e a
existencia de xenes 
relacionados cos 
cromosomas sexuais.

CMCT

  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



-  As enfermidades 
xenéticas.

  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 
elaboración 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



4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Relaciona os factores mendelianos 
cos xenes e cos caracteres 
hereditarios, e distingue entre xenotipo
e fenotipo.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
caracteres e os xenes» para definir os 
conceptos de carácter e locus.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
caracteres e os xenes» para explicar a 
relación que hai entre xene e un 
determinado carácter.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
caracteres e os xenes» para explicar se un 
individuo heterocigótico para un carácter 
pode mostrar o mesmo fenotipo que un 
individuo homocigótico para ese mesmo 
carácter.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para definir os termos xene, 
alelo, homocigótico e heterocigótico.

  2.1.  Recoñece a importancia dos 
experimentos de Mendel, define as leis
de Mendel, formula experimentos para 
demostralas e resolve problemas 
relacionados con elas.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para explicar os acertos de 
Mendel que permitiron formular as pautas 
para a transmisión dos caracteres.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para explicar os significados de
caracteres «puros», xeración parenteral e 
xeración filial.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para describir como 
seleccionou Mendel a xeración parenteral 
das plantas do chícharo.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para explicar mediante un 
esquema o método de cruzamento 
mendeliano para o cruzamento de dúas 
variedades puras que difiren só na forma da
semente.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para indicar sobre un cadro de 
Punnet as proporcións fenotípicas e 
genotípicas obtidas nun determinado 
experimento de Mendel.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 



aprendido» para enunciar as tres leis de 
Mendel.

  3.1.  Distingue entre herdanza intermedia, 
codominancia e xenes que actúan 
sobre un mesmo carácter, e explica o 
ligamento cromosómico e a 
recombinación xenética.

-  Actividade do LA do apartado «Variacións 
da herdanza mendeliana» para explicar o 
tipo de fenómeno producido nun 
cruzamento entre flores homocigóticas para
un alelo dominante e flores homocigóticas 
para un alelo distinto ao anterior, con 
descendencia cuxo fenotipo é mixto entre 
os dos parenterais.

-  Actividade do LA do apartado «Variacións 
da herdanza mendeliana» para identificar 
os xenotipos e os fenotipos da 
descendencia obtida ao cruzar ente si dous 
individuos iguais, con xenotipo heterocigoto
e fenotipo intermedio.

-  Actividade do LA do apartado «Variacións 
da herdanza mendeliana» para explicar as 
diferenzas da distribución de xenes obtida 
durante a formación de gametos 
representados nunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para indicar os xenotipos de 
parenterais e descendencia respecto do 
xene que determina a calvicie nun 
determinado cruzamento.

  4.1.  Coñece as formas de determinación 
sexual e a existencia de xenes 
relacionados cos cromosomas 
sexuais.

-  Actividade do LA do apartado «A herdanza 
do sexo e a herdanza ligada ao sexo» para 
razoar a probabilidade da descendencia de 
padecer unha enfermidade recesiva cuxo 
xene se atopa no segmento diferencial do 
cromosoma Y.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para diferenciar entre sexo 
xenético e herdanza ligada ao sexo.

  5.1.  Define mutación, distingue os 
principais tipos de mutacións e coñece
as principais enfermidades xenéticas e
o seu diagnóstico prenatal.

- Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para deducir o tipo 
de mutación sucedida en determinada 
proteína.

-  Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para definir 
enfermidade xenética e enfermidade 
hereditaria.

-  Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para explicar en que 
consiste o diagnóstico prenatal.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para definir o termo mutación e 
nomear os principais tipos de mutacións.



  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.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
caracteres e os xenes» para describir 
cando se di que un carácter é dominante e 
cando é recesivo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para opinar en que se 
diferencian a herdanza intermedia e a 
codominancia.

  7.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar e ampliar o 
esquema da unidade.

  8.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para resolver, a 
partir dunha información baseada nunha 
imaxe, se unha mutación é prexudicial ou 
beneficiosa, se se produciu en células 
somáticas ou xerminais, así como o 
xenotipo dos parenterais no caso de estar 
determinada por un xene recesivo, e o tipo 
de herdanza.

-  Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para debater sobre a
importancia da detección precoz dalgunhas 
enfermidades xenéticas.

-  Actividade do LA do apartado «Emprender-
Aprender para preparar en grupo un póster 
para un congreso científico con base nunha
das leis de Mendel, no que se indiquen os 
materiais utilizados, a metodoloxía 
empregada, os resultados e as conclusións.

  9.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
identificando os pasos necesarios, 
ordenándoos nunha secuencia lóxica e
aplicándoos para a elaboración dun 
problema práctico que se deberá 
poder resolver.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para explicar cun esquema o 
método dos cruzamentos mendelianos.

-  Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para desenvolver o cruzamento
entre unha planta homocigótica dominante 
para dous caracteres e outra planta 
homocigótica recesiva, indicando os 
xenotipos e os fenotipos da F1 e da F2.

-  Actividade do LA do apartado «A herdanza 
do sexo e a herdanza ligada ao sexo» para 
buscar información sobre o daltonismo e 
explicar mediante un esquema a súa 
herdanza no caso de nai portadora e pai 
non daltónico.

-  Actividade do LA do apartado «As 
alteracións xenéticas» para buscar 
información sobre como se obtén a 
variedade de sandías sen pebidas e 
elaborar un breve informe.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para elaborar, tendo en conta 
determinados requisitos, o enunciado dun 
problema de xenética que se resolverá de 



xeito cooperativo.

10.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para realizar esquemas que 
representen cruzamentos xenéticos e 
a súa descendencia.

- Actividade do LA do apartado «Os traballos 
de Mendel» para explicar mediante un 
esquema o método de cruzamento 
mendeliano para o cruzamento de dúas 
variedades híbridas respecto á cor da 
semente.

- Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para elaborar un esquema, 
tomando outro como basee, que represente
dous posibles retrocruzamentos para o 
carácter cor da flor do dondiego de noite.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, 
xeográfico...). 
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.
Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.

Explica os acertos de Mendel 
que permitiron formular as 
pautas para a transmisión dos 
caracteres.
Explica a relación que hai entre 
xene e un determinado carácter.
Explica os significados de 
caracteres «puros», xeración 
parenteral e xeración filial.
Identifica os distintos tipos de 
cruzamento e determina os 
xenotipos e fenotipos da 
descendencia.
Explica a importancia de 
diagnosticar de forma temperá 
enfermidades xenéticas.



Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre os 
experimentos e as conclusións 
de Mendel.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
coa transmisión dos caracteres 
como: xene, locus, alelo, 
mutación, enfermidade xenética 
e enfermidade hereditaria.
Expresa co vocabulario axeitado
os conceptos sobre os xenes e 
a herdanza.
Le os textos complementarios e 
os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a
busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa 
fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.
Elaborar e publicitar información
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos.

Busca información sobre o 
daltonismo para elaborar un 
esquema sobre a súa herdanza.
Busca información sobre como 
se obtén a variedade de sandías
sen pebidas para escribir un 
breve informe.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de 
Anaya relacionadas con esta 
unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.
Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Exemplifica cun debuxo o 
método de cruzamento 
mendeliano para o cruzamento 
de dúas variedades híbridas 
respecto á cor da semente.
Elabora unha presentación na 
que explica a causa dunha 
enfermidade, os seus síntomas, 
a frecuencia coa que se dá e o 
seu posible tratamento.

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a comportarse desde 
o coñecemento dos distintos 
valores.
Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en 
situacións de convivencia e 
traballo para a resolución de 
conflitos.
Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

Debate sobre a importancia da 
detección precoz dalgunhas 
enfermidades xenéticas.
Asume e realiza as tarefas que 
lle corresponderon no traballo 
en grupo.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Optimizar recursos persoais 
apoiándose nas fortalezas 

Analiza unha imaxe, 
acompañada dunha información,
para opinar e resolver cuestións 
relacionadas cunha determinada
mutación, e elaborar un 



propias. 
Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.
Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.
Asumir riscos no 
desenvolvemento das tarefas ou
os proxectos.

esquema no que se represente 
o seu tipo de herdanza.
Razoa a probabilidade da 
descendencia de padecer unha 
enfermidade recesiva cuxo xene
se atopa no segmento 
diferencial do cromosoma Y.
Prepara en grupo un póster para
un congreso científico con base 
nunha das leis de Mendel, en 
que se indiquen os materiais 
utilizados, a metodoloxía 
empregada, os resultados e as 
conclusións.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

Desenvolve un esquema para 
explicar o método dos 
cruzamentos mendelianos.
Elabora, tendo en conta 
determinados requisitos, o 
enunciado dun problema de 
xenética que se deberá poder 
resolver.
Completa o mapa conceptual da
unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A transmisión dos caracteres.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Desde o xardín dun mosteiro» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Os caracteres e os xenes.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que son os caracteres, os xenes, os alelos, a homocigose e a heterocigose, os 
xenes dominantes e recesivos, o xenotipo e o fenotipo, e a transmisión dos caracteres, do 
libro do alumnado.

- Traballamos coas imaxes de «Xenes e alelos nos cromosomas», «Homocigóticos e 
heterocigóticos», «A transmisión dos caracteres» e realizamos as actividades asociadas a 
elas.

-  Realizamos as actividades asociadas aos caracteres e os xenes do libro do alumnado e do 
material complementario.

Tarefa 3: Os traballos de Mendel.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-  Describimos quen foi Mendel e a que se dedicou, en que consistiron os seus experimentos e 
as conclusións que obtivo.

-  Traballamos coas imaxes de «O chícharo, unha planta fácil de manipular», «Experimento de 
Mendel para a primeira lei», «Experimento de Mendel para a segunda lei», «Terceira lei: 
cruzamento de variedades puras» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Traballamos coa táboa «Caracteres utilizados por Mendel».

-  Realizamos as actividades asociadas aos experimentos de Mendel do LA e do MC.

Tarefa 4: Variacións da herdanza mendeliana.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a herdanza intermedia, a codominancia, o ligamento entre xenes, a 
recombinación xenética e os experimentos de Morgan. 

-  Traballamos coas imaxes de «Un exemplo de herdanza intermedia», Xenotipo e fenotipo 
«Ligamento e recombinación», «Os experimentos de Morgan», «Os resultados de Morgan» e
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás variacións da herdanza mendeliana do LA e dos 
MC.

Tarefa 5: A herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a determinación cromosómica, a determinación ambiental, a determinación 
xénica e a determinación cariotípica do sexo.

-  Observamos como se produce a herdanza da hemofilia a través da imaxe titulada «A 
herdanza da hemofilia».

-  Realizamos as actividades asociadas á herdanza do sexo e a herdanza ligada ao sexo do LA
e dos MC.

Tarefa 6: As alteracións xenéticas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Describimos que son as mutacións e a orixe da diversidade xenética.

-  Describimos os tipos de mutacións, as enfermidades xenéticas e o seu diagnóstico.

-  Traballamos coa imaxe incluída na epígrafe e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás alteracións xenéticas do LA e dos MC.

Tarefa 7: Obradoiro de ciencias: Como resolver problemas de xenética?

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca da resolución de problemas de xenética e seguimos os 
pasos indicados para a elaboración do enunciado dun problema. 

Tarefa 8: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Prepara un póster para un 
congreso científico» e planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da 
devandita actividade.

Tarefa 9: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.



-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de células, sempre que sexa posible no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material de laboratorio: microscopio, lupa, etc. para realizar o taller de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

file:///C:/Users/Director/Desktop/Documents/www.anayaeducacion.es


10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 4.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A enxeñería xenética

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

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

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

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

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

Temporalización:  



4.ª e ½ 5.ª  semanas de novembro  e 1.ºe ½ 2.ª semanas de decembro.                        

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender a técnica da tecnoloxía recombinante.

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

-  Describir o que se consegue coa técnica de secuenciación do ADN.

-  Coñecer o concepto de clonación e explicar os seus tipos.

-  Coñecer algunhas aplicacións da enxeñería xenética. 

-  Identificar as implicacións éticas do uso da enxeñería xenética.



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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  As técnicas da 
enxeñería xenética:
-  A tecnoloxía do 

ADN 
recombinante.

-  A reacción en 
cadea da 
polimerasa (PCR).

-  A secuenciación do
ADN.

-  A clonación.
-  Aplicacións da 

enxeñería xenética:
-  Obtención de 

medicamentos.
-  Terapias xénicas.
-  Estudo da pegada 

xenética.
-  Os alimentos 

transxénicos.
-  Proxecto Xenoma 

Humano.
-  Implicacións éticas 

da enxeñería 
xenética.

  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

  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

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Coñece en que consisten as principais 
técnicas de enxeñería xenética.

-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para redactar un 
breve resumo sobre a obtención de 
bacterias transxénicas.

-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para definir os 
termos organismo transxénico, vector e 
célula hóspede.

-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para diferenciar 
entre clonación terapéutica e clonación 
reprodutiva.



-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para responder 
algunhas cuestións sobre a clonación da 
ovella Dolly, a partir dunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para definir enxeñería xenética.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para responder algunhas 
cuestións relacionadas cunha imaxe que 
representa a tecnoloxía do ADN 
recombinante. 

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Aplicacións 
da enxeñería xenética» para definir terapia 
xénica e pegada xenética.

-  Actividade do LA do apartado «Aplicacións 
da enxeñería xenética» para explicar as 
principais aplicacións do Proxecto Xenoma 
Humano.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a característica do
xenoma humano na que se basea a 
pegada xenética.

  3.1.  Coñece as repercusións sociais e 
ambientais da enxeñería xenética.

-  Actividade do LA do apartado sobre as 
implicacións éticas da enxeñería xenética 
para explicar por que o uso da enxeñería 
xenética pode ocasionar inxustizas sociais.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar con palabras 
propias que é a bioética e de que se 
encargan os comités de bioética.

  4.1.  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.

-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para argumentar 
sobre os límites para determinadas 
prácticas científicas.

  5.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar e ampliar o 
esquema da unidade.

  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para realizar un informe 
ambiental no que se argumenten as 
vantaxes e as desvantaxes dun 
determinado procedemento de 
biorremediación.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para expoñer unha opinión 
sobre se un determinado alimento 
transxénico pode ser a solución a un 
determinado problema nunha poboación 
humana.

  7.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 

-  Actividade do LA do apartado «As técnicas 
da enxeñería xenética» para buscar 



identificando as etapas do proceso e a 
súa secuencia, asimilando o sucedido 
en cada unha delas para poder 
reproducir a experiencia.

información que permita explicar o emprego
de diferentes tipos de vectores de 
transferencia.

-  Actividade do LA do apartado «Aplicacións 
da enxeñería xenética» para buscar 
información sobre o uso que fai a policía 
científica da pegada xenética e preparar 
unha presentación para expoñer na clase.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para extraer ADN dun material
biolóxico.

  8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para realizar esquemas que 
representen o proceso de obtención 
dun organismo xeneticamente 
modificado.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para debuxar un esquema no 
que se detallen as etapas para obter un 
organismo xeneticamente modificado con 
capacidade para degradar un metal 
pesado.



5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.

Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

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

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

Explica mediante un esquema 
que é a clonación reprodutiva.

Explica en que consiste a 
clonación terapéutica.

Explica a utilidade da técnica da
PCR.

Describe as principais 
aplicacións do Proxecto 
Xenoma Humano.

Calcula o número de copias de 
ADN obtidas en determinados 
ciclos da técnica da PCR.

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

Extrae ADN dun material 
biolóxico.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.

Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

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

Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre a 
enxeñería xenética.

Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
coa enxeñería xenética como 
enxeñería xenética, terapia 
xénica, organismo transxénico, 
vector, célula hóspede e 
pegada xenética.

Redacta un resumo no que 
describe como se obteñen as 
bacterias transxénicas.

Expresa co vocabulario 
adecuado os conceptos 
relacionados coa enxeñería 
xenética.

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



Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información.

Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.

Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

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

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

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

Conciencia e expresións 
culturais.

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

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

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

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

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos 
valores.

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

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.

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

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

Dá a súa opinión, 
argumentando, acerca da 
clonación reprodutiva.

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

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

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.

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

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

Enumera algún dos riscos 
derivados do coñecemento do 
xenoma humano.

Xustifica unha actuación para 
solucionar un problema de 
contaminación ambiental por 
vertedura de petróleo.

Expresa a súa opinión sobre o 
arroz transxénico que produce 
vitamina A.



Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.

Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

Elabora un esquema no que 
explica en que consiste a 
tecnoloxía recombinante.

Explica con palabras propias 
que é a bioética e de que se 
encargan os comités de 
bioética.

Completa o mapa conceptual 
da unidade.

Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A enxeñería xenética.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Que significa facer enxeñería nos xenes?» e identificamos e observamos a 
imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que lle servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: As técnicas de enxeñería xenética.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é a tecnoloxía do ADN recombinante, a técnica de reacción en cadea da 
polimerasa, a secuenciación do ADN e a clonación, do libro do alumnado.

- Traballamos coas imaxes «Así actúan os encimas de restrición», «As etapas da tecnoloxía do
ADN recombinante», A PCR, paso a paso» e «A clonación da ovella Dolly», e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás técnicas da enxeñería xenética do libro do 
alumnado e do material complementario.

Tarefa 3: Aplicacións da enxeñería xenética.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a obtención de medicamentos, as terapias xénicas, a medicina forense, as 
aplicacións da enxeñería xenética en agricultura e gandería e a investigación de xenomas.

-  Traballamos coas imaxes «Tipos de terapias xénicas», «Obtención de tomates transxénicos»
e «Algúns datos sobre a investigación de xenomas» e realizamos as actividades asociadas a 
elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás aplicacións da enxeñería xenética do alumnado e do
material complementario.

Tarefa 4: Implicacións éticas 

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os riscos dun mal uso da enxeñería xenética, como a manipulación de seres 
humanos, a perda do dereito á privacidade ou a posibilidade de discriminación laboral como 
consecuencia da pegada xenética. 



- Realizamos as actividades asociadas a «Traballa coa imaxe» deste apartado.

Tarefa 5: Obradoiro de ciencias: Como extraer o ADN das células?

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca da como extraer o ADN das células. 

Tarefa 6: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Realizade un informe ambiental» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 7: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas, Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Realización de observacións reais de células, sempre que sexa posible no laboratorio.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».



Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 5.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A orixe da vida e a evolución

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

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

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

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

-  A orixe da vida e a biodiversidade.
-  Teorías sobre a orixe da biodiversidade.
-  A teoría de Darwin.
-  O neodarwinismo e o puntualismo.
-  A biodiversidade: resultado da adaptación e a evolución.
-  As probas da evolución.
-  A evolución humana.

Temporalización:  

½ 2.ª e 3.ª semanas de decembro. 2.ª semana de xaneiro.                       

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender a evolución química.

-  Coñecer as explicacións da evolución biolóxica.

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

-  Coñecer os postulados de Darwin.

-  Explicar os fundamentos da teoría sintética e do puntualismo.

-  Describir os procesos de adaptación e especiación.

-  Identificar os tipos de probas da evolución.

-  Referir adaptacións dos homínidos.

-  Coñecer as especies de homínidos.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A orixe da vida.
-  A evolución 

química.
-  A evolución 

biolóxica.
-  Teorías sobre a orixe

da biodiversidade.
-  A teoría da selección

natural.
-  O neodarwinismo.

  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,



-  O puntualismo.
-  A adaptación.
-  A especiación.
-  As probas da 

evolución.
-  As probas da 

anatomía 
comparada.

-  As probas 
paleontolóxicas.

-  As probas 
bioxeográficas.

-  As probas 
embriolóxicas.

-  As probas 
moleculares.

-  A evolución humana.

CAA
  2.2.  Aplica o proceso da 

selección natural á 
evolución das especies.

  3.  Razoar as achegas da 
teoría sintética á teoría 
evolutiva e entender os 
cambios evolutivos ao 
longo da historia da 
vida.

  3.1.  Valora a importancia da 
mutación e da selección 
natural no proceso 
evolutivo e comprende os
cambios evolutivos.

CMCT

  4.  Usar as probas que 
derivan das distintas 
ramas da ciencia no 
estudo da evolución dos 
seres vivos.

  4.1.  Aplica as probas nas que 
se basea a evolución das 
especies.

CMCT,

CCL,

CAA

  5.  Comprender 
informacións, e adquirir 
vocabulario sobre a 
célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral e
escrita, e mostrar 
interese pola lectura de 
textos.

  5.1.  Comprende os textos e as 
diferentes informacións 
obtidas ao longo da 
unidade, adquire 
vocabulario sobre as 
células, a súa estrutura e 
as súas funcións, expresa 
coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD

  6.  Coñecer e usar de forma 
responsable as TIC, 
usar estratexias para 
tratar a información, 
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

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Coñece as principais hipóteses sobre a
evolución química da vida.

-  Actividade do LA do apartado «A orixe da 
vida e a biodiversidade» para explicar 
como conseguiron Miller e Urey recrear a 
atmosfera primitiva.

-  Actividade do LA do apartado «A orixe da 
vida e a biodiversidade» para buscar 
información de cales foron as moléculas 
conseguidas no experimento de Miller e 
Urey.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar en que consiste a 
evolución química que deu orixe ás 
biomoléculas e ás precursoras das 
primeiras células. 

  1.2.  Describe as teorías que explican a 
orixe das primeiras células.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar de forma breve a 
teoría da endosimbiose.

  2.1.  Explica as principais teorías sobre a 
orixe das especies.

-  Actividade do LA do apartado «Teorías 
sobre a orixe da biodiversidade» para 
explicar as bases fundamentais das teorías
fixista.

-  Actividade do LA do apartado «Teorías 
sobre a orixe da biodiversidade» para 
explicar a teoría proposta por Cuvier sobre 
a existencia dos fósiles.

-  Actividade do LA do apartado «Teorías 
sobre a orixe da biodiversidade» para 
explicar os principios fundamentais do 



evolucionismo.
-  Actividade do LA do apartado «O 

neodarwinismo e o puntualismo» para 
responder como actualizou a teoría 
sintética as ideas de Darwin.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para resumir que son o fixismo 
e o catastrofismo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a teoría de 
Lamarck.

  2.2.  Aplica o proceso da selección natural á
evolución das especies.

-  Actividade do LA do apartado «A teoría de 
Darwin» para explicar que son a selección 
natural e a selección artificial.

-  Actividade do LA do apartado «A teoría de 
Darwin» para explicar a teoría da selección 
natural de Darwin.

-  Actividade do LA do apartado «A teoría de 
Darwin» para describir mediante exemplos 
o significado de «loita pola existencia» e 
«supervivencia do máis apto».

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para escribir os postulados da 
teoría da selección natural.

  3.1.  Valora a importancia da mutación e da 
selección natural no proceso evolutivo 
e comprende os cambios evolutivos.

-  Actividade do LA do apartado «A 
biodiversidade: resultado da adaptación e a
evolución» para definir biodiversidade e 
adaptación.

-  Actividade do LA do apartado «A 
biodiversidade: resultado da adaptación e a
evolución» para argumentar como se pode 
saber que apareceron dúas especies 
distintas.

-  Actividade do LA do apartado «A 
biodiversidade: resultado da adaptación e a
evolución» para definir especiación.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para describir as achegas da 
xenética como base da teoría sintética.

  4.1.  Aplica as probas nas que se basea a 
evolución das especies.

-  Actividade do LA do apartado «As probas 
da evolución» para argumentar por que uns
órganos se clasifican como homólogos e 
outros como análogos.

-  Actividade do LA do apartado «As probas 
da evolución» para construír unha táboa na
que se indiquen as características de 
réptiles e de aves do Archaeopteryx, a 
partir da observación dunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «As probas 
da evolución» para dicir que datos achegan
as probas bioxeográficas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar as probas da 
evolución.



  5.1.  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.

-  Actividade do LA do apartado «A 
biodiversidade: resultado da adaptación e a
evolución» para explicar o significado de 
«illamento» no contexto do proceso de 
selección.

-  Actividade do LA do apartado «A evolución 
humana» para explicar as principais 
adaptacións dos homínidos.

  6.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar e ampliar o 
esquema da unidade.

  7.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «O 
neodarwinismo e o puntualismo» para 
argumentar, en grupos, se a variabilidade 
xenética aumenta as posibilidades de 
supervivencia das especies.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Teorías 
sobre a orixe da biodiversidade» para 
aplicar a teoría de Lamarck e propoñer 
unha explicación ao feito de que os cornos 
dos alces machos son cada vez máis 
grandes.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para interpretar unha árbore 
filoxenética.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «A orixe da 
vida e a biodiversidade» para construír un 
esquema que explique a aparición das 
primeiras células fotosintéticas.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para preparar unha biografía.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Describe o experimento de 
Miller e Urey de recreación da 
atmosfera primitiva e creación 
dalgunhas moléculas orgánicas.
Explica a formación do núcleo, 
as mitocondrias e os 
cloroplastos das primeiras 
células segundo a teoría da 
endosimbiose.
Explica as teorías sobre a orixe 
da biodiversidade.
Diferencia entre selección 
natural e selección artificial.
Responde a pregunta: que é o 
illamento xeográfico?
Enumera as probas da 
evolución.
Explica as principais 
adaptacións dos homínidos.
Elabora un gráfico de barras no 
que mostra a evolución da 
capacidade cranial dos 
homínidos.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre a 
viaxe de Darwin a bordo do 
Beagle.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
coa orixe da vida e a evolución 
como mutación, biodiversidade,
adaptación, especiación, 
órgano homólogo.
Redacta un resumo no que 
explica que son o fixismo e o 
actualismo.
Escribe un parágrafo no que 
explica a teoría da selección 
natural de Darwin.
Le os textos complementarios e
os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Busca información para nomear
as moléculas conseguidas no 
experimento de Miller e Urey.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de
Anaya relacionadas con esta 
unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Apreciar os valores culturais do 
patrimonio natural e da evolución
do pensamento científico.
Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 

Interpreta imaxes e explícaas 
aplicando as distintas teorías 
sobre a orixe da biodiversidade.
Constrúe un esquema no que 
explica a aparición das 



estético. primeiras células fotosintéticas.
Prepara unha biografía sobre 
Darwin.

Competencias sociais e 
cívicas.

Aprender a comportarse desde o
coñecemento dos distintos 
valores.
Desenvolver capacidade de 
diálogo cos demais en situacións
de convivencia e traballo para a 
resolución de conflitos.
Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

Argumenta a repercusión social
dunha determinada teoría 
científica.
Debate en grupo sobre se na 
actualidade se podería crear 
unha célula primitiva no 
laboratorio a partir de 
substancias inorgánicas.
Argumenta en grupo se a 
variabilidade xenética aumenta 
as posibilidades de 
supervivencia das especies, 
escoitando con atención outras 
opinións e respectando a 
quenda de palabra.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e ter confianza nas posibilidades 
de alcanzar obxectivos.
Xerar novas e diverxentes 
posibilidades desde 
coñecementos previos dun tema.
Optimizar o uso de recursos 
materiais e persoais para a 
consecución de obxectivos.

Propón exemplos para explicar 
o significado de «loita pola 
existencia» e «supervivencia do
máis apto».
Reflexiona se un determinado 
exemplo evolutivo é explicable 
a partir da teoría de Darwin.
Asume e realiza as tarefas que 
lle corresponderon no traballo 
en grupo.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Aplica a teoría de Lamarck para
propoñer unha explicación ao 
feito de que os cornos dos 
alces machos sexan cada vez 
máis grandes.
Constrúe unha táboa na que 
indica, baseándose nunha 
imaxe, as características de 
réptiles e de aves do 
Archaeopteryx.
Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A orixe da vida e a evolución.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Unha viaxe moi produtiva» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 



-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que lle servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A orixe da vida e a biodiversidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é a evolución química e a evolución biolóxica, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «O experimento de Miller e Urey», «A teoría da endosimbiose» e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á orixe da vida e a biodiversidade, do LA e do MC.

Tarefa 3: Teorías sobre a orixe da biodiversidade.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as teorías fixista, as teorías evolucionistas e a teoría de Lamarck, do libro do 
alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «A evolución das xirafas segundo a teoría de Lamarck» e realizamos 
as actividades asociadas a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas ás teorías sobre a orixe da biodiversidade, do LA e do 
MC.

Tarefa 4: A teoría de Darwin.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os antecedentes sociais e científicos que influíron na enunciación dos 
postulados de Darwin, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «A evolución das xirafas segundo a teoría de Darwin» e realizamos 
as actividades asociadas a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas á teoría de Darwin, do LA e do MC.

Tarefa 5: O neodarwinismo e o puntualismo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a teoría sintética ou neodarwinismo, o puntualismo ou teoría dos equilibrios 
interrompidos, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «Un caso que apoia a teoría sintética: a evolución das trazas do 
bidueiro (Biston betularia)» e realizamos as actividades asociadas a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas ao neodarwinismo e o puntualismo, do LA e do MC.

Tarefa 6: A biodiversidade: resultado da adaptación e a evolución.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a adaptación e a especiación do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Exemplos de adaptacións» e «Como se forma unha especie?» e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á biodiversidade, a adaptación e a evolución do LA e 
do MC.

Tarefa 7: As probas da evolución.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as probas da anatomía comparada, as probas paleontolóxicas, as probas 
bioxeográficas, as probas embriolóxicas e as probas moleculares do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Órganos homólogos e análogos», «Un exemplo de proba 
bioxeográfica» e «Un exemplo de proba embriolóxica» e realizamos as actividades asociadas
a elas.



-  Realizamos as actividades asociadas ás probas da evolución, do LA e do MC.

Tarefa 8: A evolución humana.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos algunhas adaptacións dos homínidos e as distintas especies de homínidos do 
libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «A evolución dos homínidos» deste apartado.

-  Realizamos as actividades asociadas á evolución humana, do LA e do MC.

Tarefa 9: Obradoiro de ciencias: Interpretamos árbores filoxenéticas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca de como interpretar unha árbore filoxenética. 

Tarefa 10: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Prepara unha biografía» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 11: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.



-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 6.
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os ecosistemas e os factores ambientais

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

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

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

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

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a interpretación e o manexo da
curva de tolerancia dunha poboación respecto a un factor ambiental, polo que sería necesario
tratar en detalle cada un dos elementos representados nela. 

Outra  posible  dificultade  coa  que  se  vai  atopar  o  alumnado  será  a  comprensión  das
interaccións entre os factores abióticos e bióticos, e entre os factores bióticos entre si, polo que
para o seu estudo conviría apoiarse en distintos exemplos e esquemas visuais.

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

-  O ecosistema e os factores ambientais.
-  Os factores abióticos.
-  Os factores bióticos.
-  O equilibrio ecolóxico.

Temporalización:  

3.ª e 4.ª semanas de febreiro  e 1.ª semana de marzo.                   

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Comprender o concepto de ecosistema.

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

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

-  Describir as relacións intraespecíficas e as relacións interespecíficas.

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

-  Referir os principais mecanismos de autorregulación dos ecosistemas.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC



-  O ecosistema e os 
factores ambientais.

-  Os factores 
abióticos.
-  Adaptacións ao 

medio terrestre.
-  Adaptacións ao 

medio acuático.
-  Os factores bióticos.

-  As interaccións 
intraespecíficas.

-  As interaccións 
interespecíficas.

-  O equilibrio 
ecolóxico.

-  As sucesións 
ecolóxicas. 

  1.  Definir ecosistema.   1.1.  Define ecosistema, 
identifica os seus 
compoñentes e recoñece 
algunhas relacións entre 
eles.

CMCT,

CCL

  2.  Coñecer os principais 
factores abióticos do 
ecosistema.

  2.1.  Coñece os principais 
factores abióticos que 
caracterizan os medios 
terrestres e acuáticos e 
relaciónaos coas 
adaptacións que 
aparecen nos seres vivos.

CMCT,

CAA

  3.  Coñecer as 
interaccións 
intraespecíficas e 
interespecíficas entre 
os organismos do 
ecosistema.

  3.1.  Explica as relacións que 
se producen entre os 
seres vivos da biocenose 
e diferencia entre relación
intraespecífica e 
interespecífica.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.2.  Coñece os principais tipos
de interaccións 
interespecíficas e 
intraespecíficas.

CMCT

  4.  Desenvolver o 
concepto de sucesión.

  4.1.  Define o concepto de 
sucesión, clasifica os seus 
tipos, comenta as súas 
características e 
desenvolve o concepto de
clímax.

CMCT,

CCL

  5.  Coñecer algúns 
mecanismos de 
autorregulación.

  5.1.  Analiza as migracións e a 
relación depredador-
presa como mecanismos 
de autorregulación do 
ecosistema.

CMCT,

CCL,

CAA

  6.  Comprender 
informacións, e adquirir
vocabulario sobre a 
célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura de
textos.

  6.1.  Comprende os textos e as
diferentes informacións 
obtidas ao longo da 
unidade, adquire 
vocabulario sobre os 
ácidos nucleicos, a 
síntese de proteínas, a 
replicación e a división 
celular, expresa 
coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos.

CCL,

CMCT,

CD



  7.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información, convertela
en coñecemento 
propio e aplicala a 
distintos contextos, e 
participar de forma 
activa no propio 
proceso de 
aprendizaxe.

  7.1.  Obtén e organiza 
información, traballa co 
esquema da unidade, e 
utiliza os recursos dixitais 
con interese e 
responsabilidade.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración á hora de
traballar en grupo.

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación, e participa 
activamente nos 
exercicios de aprendizaxe
cooperativa.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEP

  9.  Realizar un traballo 
experimental con 
axuda dun guión de 
prácticas describindo a
súa execución e 
interpretando os seus 
resultados.

  9.1.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental, 
lendo con atención as 
pautas dadas e aplicando
os coñecementos 
adquiridos para deducir 
as solucións ás 
actividades propostas.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

CSIEP

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

10.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos para 
realizar esquemas 
visuais.

CCL,

CMCT,

CD,

CEC

4.  SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)



Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Define ecosistema, identifica os seus 
compoñentes e recoñece algunhas 
relacións entre eles.

-  Actividade do LA do apartado «O 
ecosistema e os factores ambientais» para 
definir biótopo e biocenose.

-  Actividade do LA do apartado «O 
ecosistema e os factores ambientais» para 
explicar o significado da palabra interacción
na definición dada de ecosistema.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para definir ecosistema e factor 
ambiental.

  2.1.  Coñece os principais factores abióticos
que caracterizan aos medios terrestres
e acuáticos e relaciónaos coas 
adaptacións que aparecen nos seres 
vivos.

-  Actividade do LA do apartado «O 
ecosistema e os factores ambientais» para 
citar o factor que considera limitante para o 
crecemento das plantas do deserto.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para explicar por que a luz e a 
auga son fundamentais nos ecosistemas 
terrestres.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para indicar a influencia da 
temperatura nos hábitos dos animais.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para poñer exemplos de 
adaptacións á dispoñibilidade de luz, 
temperatura e dispoñibilidade de auga no 
medio terrestre.

  3.1.  Explica as relacións que se producen 
entre os seres vivos da biocenose e 
diferencia entre relación 
intraespecífica e interespecífica.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
bióticos» para explicar que son as relacións
bióticas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para definir interacción 
interespecífica e interacción intraespecífica.

  3.2.  Coñece os principais tipos de 
interaccións interespecíficas e 
intraespecíficas.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
bióticos» para elaborar un mapa conceptual
das diferentes interaccións intraespecíficas 
que se producen na biocenose.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
bióticos» para definir interacción 
interespecífica, competencia interespecífica
e nicho ecolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
bióticos» para explicar as diferenzas entre 
as relacións intraespecíficas e as 
interespecíficas. 



  4.1.  Define o concepto de sucesión, 
clasifica os seus tipos, comenta as 
súas características e desenvolve o 
concepto de clímax.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar como se 
desenvolve unha sucesión primaria desde o
terreo virxe ata a etapa clímax.

-  Actividade do LA do apartado «O equilibrio 
ecolóxico» para diferenciar as sucesións 
primarias das sucesións secundarias.

  5.1.  Analiza as migracións e a relación 
depredador-presa como mecanismos 
de autorregulación do ecosistema.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para poñer un exemplo dun 
mecanismo de autorregulación do equilibrio
ecolóxico nun ecosistema.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para explicar que é un 
afloramento e por que nestas zonas a 
biodiversidade é abundante.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar por que non 
encontramos réptiles na tundra.

  7.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar e ampliar o 
esquema da unidade.

  8.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación, e participa activamente 
nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para buscar información sobre 
os grandes biomas e elaborar unha ficha de
cada un.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para elaborar de forma 
cooperativa unha lista de animais de 
hábitos nocturnos.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
bióticos» para citar exemplos de 
asociacións gregarias e asociacións 
estatais.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para reutilizar produtos 
dándolles un segundo uso, para coidar o 
medio.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para explicar sobre unha imaxe a
diferenza de vexetación en cada unha das 
dúas vertentes dunha montaña.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para calcular parámetros 
ecolóxicos.

10.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para realizar esquemas visuais.

-  Actividade do LA do apartado «Os factores 
abióticos» para elaborar un esquema no 
que se indiquen as zonas establecidas nas 
augas oceánicas segundo a súa distancia á
costa e a súa profundidade.



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Define ecosistema.
Nomea os tipos de factores 
ambientais.
Explica a influencia dos factores
abióticos no medio terrestre e 
no acuático.
Describe a variación da 
dispoñibilidade de luz nos 
ecosistemas terrestres.
Identifica relacións 
intraespecíficas e 
interespecíficas.
Explica como se desenvolve 
unha sucesión primaria.
Interpreta unha gráfica que 
representa a inclinación dos 
raios solares sobre a superficie 
da Terra.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre «A 
ecoloxía e os factores 
ambientais».
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
cos ecosistemas como 
ecosistema, biótopo, 
biocenose, bioma, endotermo, 
nicho ecolóxico.
Explica como varía a 
temperatura da superficie da 
auga con respecto á latitude.
Le os textos complementarios e
os libros propostos no plan 
lector.



Competencia dixital. Empregar distintas fontes para 
a busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa 
fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Busca información sobre os 
biomas para responder as 
preguntas propostas.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de
Anaya relacionadas con esta 
unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Apreciar os valores culturais do
patrimonio natural e da 
evolución do pensamento 
científico.
Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Aplica os coñecementos 
adquiridos para identificar 
factores ambientais limitantes 
para a fauna e flora en distintos 
ambientes.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

Explica os tipos de cambios 
capaces de alterar o equilibrio 
dun ecosistema.
Asume e realiza as tarefas que 
lle corresponderon no traballo 
en grupo.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

Elabora unha ficha de cada un 
dos biomas na que indica o seu
clima, a súa flora e a súa fauna.
Busca información sobre unha 
ave migratoria e explica cando 
e cara a onde migra nas 
estacións frías.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos
de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Analiza por que nos 
afloramentos a biodiversidade é
alta. 
Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: Os ecosistemas e os factores ambientais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «A ecoloxía e os factores ambientais» e identificamos e observamos a imaxe 
inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: O ecosistema e os factores ambientais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que son os factores ambientais, a súa influencia no ecosistema e os seus tipos, 
do libro do alumnado.



-  Traballamos coas imaxes «Exemplos de influencia dos factores ambientais na biocenose», 
«Curva de tolerancia dunha poboación respecto a un factor ambiental» e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ao ecosistema e os factores ambientais, do LA e do 
MC.

Tarefa 3: Os factores abióticos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os factores abióticos no medio terrestre, algunhas adaptacións ao medio 
terrestre, os factores abióticos no medio acuático, algunhas adaptacións ao medio acuático, 
do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Influencia da latitude na temperatura e a dispoñibilidade de 
auga», «Influencia da presenza dunha cordilleira na dispoñibilidade de auga», «Algunhas 
adaptacións ao medio terrestre», «Adaptacións á dispoñibilidade de auga», «Adaptacións á 
temperatura», «As zonas oceánicas», «Adaptacións dos peixes á dispoñibilidade de luz» e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas aos factores abióticos, do LA e do MC.

Tarefa 4: Os factores bióticos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as interaccións intraespecíficas, as interaccións interespecíficas, do libro do 
alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Exemplos de asociacións», «Un exemplo de nicho ecolóxico», 
«Algúns exemplos de interaccións interespecíficas non competitivas» e realizamos as 
actividades asociadas a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas aos factores bióticos, do LA e do MC.

Tarefa 5: O equilibrio ecolóxico.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o equilibrio e as sucesións ecolóxicas, as alteracións dos ecosistemas e a 
capacidade de autorregulación, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Etapas dunha sucesión primaria», «Retroalimentación nun 
sistema depredador-presa» e realizamos as actividades asociadas a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas ao equilibrio ecolóxico, do LA e do MC.

Tarefa 6: Obradoiro de ciencias: Calculamos parámetros ecolóxicos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca de como cuantificar poboacións. 

Tarefa 7: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Reutiliza para coidar o medio» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 8: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.



7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

file:///C:/Users/Director/Desktop/Documents/www.anayaeducacion.es


Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 7.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A materia e a enerxía nos ecosistemas

Descrición da unidade
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento dos niveis tróficos que poden encontrarse nunha
biocenose e a súa representación en cadeas e redes tróficas.

A  unidade  continúase  co  estudo  da  transferencia  de  materia  e  enerxía  nun  ecosistema.
Trátanse tamén os parámetros tróficos, a biomasa e a produción, diferenciando entre produción
primaria e produción secundaria.  Inclúese tamén a representación das relacións tróficas en
gráficas  denominadas  pirámides  tróficas,  que  poden  ser  de  enerxía,  de  biomasa  ou  de
números.

Para finalizar os contidos, defínense os ciclos bioxeoquímicos, tratándose con detalle o ciclo do
carbono.

Para rematar a unidade, o alumnado calculará a biomasa das árbores dun bosque.

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

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

-  A estrutura trófica.



-  A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema.
-  Os parámetros tróficos.
-  As pirámides tróficas.
-  Os ciclos bioxeoquímicos.

Temporalización:

2.ª,3.ª e ½ 4. semanas de marzo.                                     

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os niveis tróficos do ecosistema.
-  Comprender as representacións de cadeas e redes tróficas.
-  Explicar como se produce a transferencia de materia nun ecosistema.
-  Explicar o fluxo de enerxía nun ecosistema.
-  Coñecer os parámetros tróficos, biomasa e produción.
-  Diferenciar produción primaria de produción secundaria.
-  Interpretar pirámides tróficas.
-  Describir o ciclo do carbono.



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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  A estrutura trófica e a
súa representación.
-  As cadeas tróficas.
-  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

10.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas describindo a
súa execución e 
interpretando os seus 
resultados.

10.1.  Desenvolve con 
autonomía a planificación 
do traballo experimental 
para calcular a biomasa 
das árbores dun bosque.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA,

CSC,

SIEP

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

11.1.  Utiliza materiais e 
recursos artísticos para 
aprender a interpretar 
imaxes e debuxar 
esquemas visuais.

CMCT,

CEC,

SIEP

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Define produtores, consumidores e 
descompoñedores.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
trófica» para definir nivel trófico e rede 
trófica.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
trófica» para indicar a función dos 
descompoñedores no ecosistema.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para nomear os diferentes 
niveis tróficos e indicar cales son as súas 
características.

  2.1.  Forma redes e cadeas tróficas. -  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para distinguir entre cadea 
trófica e rede trófica.

  3.1.  Describe os fluxos da materia e da 
enerxía nos ecosistemas e explica as 
súas diferenzas.

-  Actividade do LA do apartado «A 
transferencia de materia e de enerxía nun 
ecosistema» para explicar a partir dunha 
imaxe por que a transferencia de materia é 



un fluxo pechado.
-  Actividade do LA do apartado «A 

transferencia de materia e de enerxía nun 
ecosistema» para explicar a partir dunha 
imaxe por que a transferencia de enerxía é 
un fluxo aberto.

  4.1.  Define biomasa e produción. -  Actividade do LA do apartado «Os 
parámetros tróficos» para diferenciar entre 
biomasa primaria e secundaria e entre 
produción primaria e secundaria.

-  Actividade do A do apartado «Practica o 
aprendido» para definir biomasa e 
produción.

  5.1.  Constrúe pirámides ecolóxicas 
sinxelas.

-  Actividade do A do apartado «As pirámides 
tróficas» para definir pirámide ecolóxica.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para indicar o emprego das 
pirámides tróficas.

  6.1.  Describe o ciclo bioxeoquímico do 
carbono.

-  Actividade do LA do apartado «Os ciclos 
bioxeoquímicos» para explicar que é un 
ciclo bioxeoquímico.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para debuxar un esquema do 
ciclo do carbono.

  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. 

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar como circulan a 
materia e a enerxía nun ecosistema.

  8.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  9.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
trófica» para deducir que sucedería nun 
ecosistema se se destruíse o nivel dos 
produtores.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para preparar un discurso.

10.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental 
para calcular a biomasa das árbores 
dun bosque.

-  Actividade do LA do apartado «A estrutura 
trófica» para escribir unha cadea trófica 
representada nunha imaxe e engadir tres 
exemplos máis, e indicar as relacións 
alimentarias entre os compoñentes da 
cadea.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
parámetros tróficos» para buscar 
información sobre a orixe dos 
biocombustibles.

-  Actividade do LA do apartado «As 
pirámides tróficas» para construír unha 
pirámide de números.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para calcular a biomasa das 



árbores dun bosque.

11.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para aprender a interpretar imaxes e 
debuxar esquemas visuais.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
parámetros tróficos» para indicar quen 
produce a biomasa primaria, quen a 
secundaria e quen a residual, entre os 
elementos representados nunha imaxe.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar que representa 
unha imaxe e clasificar os niveis tróficos 
que aparecen nela.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Nomea os diferentes niveis 
tróficos, explica as súas 
características e indica o 
papel dos descompoñedores 
no ecosistema.
Distingue entre cadea trófica 
e rede trófica.
Explica a circulación de 
materia e de enerxía nun 
ecosistema e indica os seus 
fluxos.
Calcula a cantidade de 
enerxía almacenada no nivel 
dos produtores, a partir do 
dato de enerxía acumulada 
no nivel dos consumidores 
primarios.
Constrúe unha pirámide de 
números.
Explica que é un ciclo 
bioxeoquímico.
Explica como incorporan as 
plantas e os animais o 
carbono do medio.



Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva
dun texto científico sobre o 
Sol como fonte de vida.
Define e emprega con 
corrección termos 
relacionados coa materia e 
enerxía nos ecosistemas, 
como nivel trófico, rede 
trófica, biomasa, produción, 
pirámide ecolóxica.
Escribe unha frase lóxica 
utilizando os termos fluxo, 
ecosistema, materia, enerxía 
e biótopo.
Le os textos complementarios
e os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Busca información sobre a 
orixe dos biocombustibles.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Debuxa unha cadea trófica e 
unha rede trófica.
Debuxa un esquema do ciclo 
do carbono.
Interpreta unha imaxe, sen 
lendas, que representa unha 
pirámide ecolóxica.
Explica, a partir da 
observación dunha imaxe, 
como afectaría un cambio 
nunha rede trófica.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

Identifica que é a biomasa 
residual e cal é a súa orixe.
Asume e realiza as tarefas 
que lle corresponderon no 
traballo en grupo.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e ter confianza nas posibilidades 
de alcanzar obxectivos.

Deduce que sucedería nun 
ecosistema se se destruíse o 
nivel dos produtores.
Razoa se un elemento 
químico pode formar parte do
chan e dun ser vivo.
Propón unha explicación ao 
feito de que a biomasa dos 
produtores sexa inferior á dos
consumidores, segundo 
datos tomados dunha táboa.
Reúne datos, exemplos, 
historias e recursos e prepara
un discurso para argumentar 
como un contaminante na 



auga pode transmitirse aos 
organismos acuáticos e aos 
niveis tróficos superiores.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A materia e a enerxía nos ecosistemas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «O Sol, fonte de vida» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A estrutura trófica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que son os niveis tróficos e a súa representación en cadeas e redes tróficas, do 
libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Os detritívoros e os seus tipos», as cadeas e as redes tróficas e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á estrutura trófica, do LA e do MC.

Tarefa 3: A transferencia de materia e de enerxía nun ecosistema.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a transferencia de materia e de enerxía, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «O fluxo de materia no ecosistema» e «O fluxo de enerxía no 
ecosistema» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á transferencia de materia e de enerxía nun 
ecosistema, do LA e do MC.

Tarefa 4: Os parámetros tróficos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a biomasa e a produción, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «Xeración de biomasa» e realizamos a actividade asociada a ela.

-  Realizamos as actividades asociadas aos parámetros tróficos, do LA e do MC.

Tarefa 5: As pirámides tróficas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que son as pirámides tróficas e os tipos de pirámides, do libro do alumnado.



-  Traballamos coas imaxes «As pirámides de enerxía», «As pirámides de biomasa» e 
realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás pirámides tróficas, do LA e do MC.

Tarefa 6: Os ciclos bioxeoquímicos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o ciclo do carbono, do libro do alumnado.

- Traballamos coa imaxe «Así é o ciclo do carbono» deste apartado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos ciclos bioxeoquímicos, do LA e do MC.

Tarefa 7: Obradoiro de ciencias: Calculamos a biomasa das árbores dun bosque.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención o texto acerca de como cuantificar poboacións. 

Tarefa 8: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Prepara un discurso» e planifícase 
o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 9: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.



-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 8.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Os ecosistemas e o ser humano

Descrición da unidade
Nesta  unidade  vaise  afondar  no  coñecemento  dos  recursos  e  servizos  que  ofrecen  os
ecosistemas, a súa explotación por parte do ser humano, os impactos ambientais que se xeran,
o  esgotamento  dos  recursos,  as  desigualdades  sociais  derivadas  dun  modelo  de
desenvolvemento insolidario e da necesidade dun modelo de desenvolvemento sostible.

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

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

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

-  Os ecosistemas e as persoas. Os impactos ambientais.
-  Cara a un modelo de desenvolvemento sostible.
-  A xestión sostible do medio.

Temporalización: 

½ 4.ª semana de marzo e 1.ª, 3.ª semanas de abril .                   

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar os principais servizos que nos achegan os ecosistemas.

-  Coñecer os impactos ambientais xerados pola explotación dos ecosistemas.

-  Comprender o concepto de sobreexplotación e as causas do esgotamento dos recursos.

-  Explicar o modelo de desenvolvemento sostible.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

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



-  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



4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Define impacto ambiental e coñece os 
servizos que os ecosistemas prestan 
ao ser humano.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
ecosistemas e as persoas. Os impactos 
ambientais» para dicir que obtemos os 
seres humanos dos ecosistemas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para nomear os principais 
servizos que achegan os ecosistemas e os 
usos que se lles dan.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar que é un impacto 
ambiental.

  1.2.  Coñece as causas e os efectos dos 
impactos ambientais.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para dicir que tres grupos de 
problemas poden xurdir tras un impacto 
ambiental nunha determinada zona.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para dicir que é a 
contaminación e citar os seus efectos.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
ecosistemas e as persoas. Os impactos 
ambientais» para describir os principais 
problemas derivados da acumulación de 
residuos.

  2.1.  Describe as causas e o resultado da 
degradación dos bosques no planeta.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
ecosistemas e as persoas. Os impactos 
ambientais» para explicar que é a 
desertización e as súas causas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para dicir que é a 
sobreexplotación dos recursos naturais e 
citar os seus principais consecuencias.



  3.1.  Coñece as bases do desenvolvemento
sostible.

-  Actividade do LA do apartado «Cara a un 
modelo de desenvolvemento sostible» para
definir o concepto de desenvolvemento 
sostible e citar os seus principios 
fundamentais.

-  Actividade do LA do apartado «A xestión 
sostible do medio» para explicar a relación 
que debería existir entre a xestión de 
residuos e o aforro de materiais para 
alcanzar unha situación compatible cun 
modelo de desenvolvemento sostible.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar as principais 
diferenzas entre o modelo de 
desenvolvemento actual e o modelo de 
desenvolvemento sostible.

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

-  Actividade do LA do apartado «A xestión 
sostible do medio» para explicar as accións
adecuadas para a rehabilitación dunha 
explotación de grava en desuso e dicir, a 
partir da observación dunha imaxe, que 
ecosistema se está tratando de restablecer.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar as principais medidas
para xestionar o medio de xeito sostible.

  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. 

-  Actividade do LA do apartado «Os 
ecosistemas e as persoas. Os impactos 
ambientais» para deducir os problemas de 
abastecemento, de regulación ou sociais 
derivados de impactos representados en 
distintas fotografías.

-  Actividade do LA do apartado «A xestión 
sostible do medio» para argumentar por 
que é importante un cambio nas políticas 
enerxéticas para alcanzar o 
desenvolvemento sostible.

  5.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «A xestión 
sostible do medio» para promover a 
preocupación por conservar algún espazo 
natural da súa comunidade.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para realizar un plan de acción
para recuperar un ecosistema.



  7.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
para realizar unha ecoauditoría 
escolar, identificando posibles 
problemas e propoñendo medidas 
correctoras.

-  Actividade do LA do apartado «A xestión 
sostible do medio» para investigar os 
acordos obtidos e os compromisos 
adquiridos no cumio sobre o medio de 2015
e escribir un resumo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para investigar sobre a 
ecoetiqueta europea e escribir un texto de 
polo menos vinte liñas.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para realizar unha 
ecoauditoría escolar.

  8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para interpretar imaxes e aplicar os 
coñecementos adquiridos para obter 
conclusións.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
ecosistemas e as persoas. Os impactos 
ambientais» para interpretar unha imaxe e 
comentar as posibles causas de 
contaminación e os efectos que se aprecian
no ecosistema fluvial representado.



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Interactuar co contorno natural 
de xeito respectuoso.
Comprometerse co uso 
responsable dos recursos 
naturais para promover un 
desenvolvemento sostible.
Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.
Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da 
vida cotiá.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Nomea os principais servizos 
que achegan os ecosistemas.
Explica que son os residuos 
sólidos urbanos.
Di que é a contaminación e 
cita os seus efectos.
Explica que é a desertización 
e as súas causas.
Di que é a sobreexplotación 
dos recursos naturais e cita 
as súas principais 
consecuencias.
Cita as principais medidas 
para xestionar o medio de 
xeito sostible.
Realiza unha ecoauditoría 
escolar.
Interpreta datos 
representados nun mapa 
sobre a desigualdade 
segundo o índice de 
desenvolvemento humano 
(IDH).

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario adecuado, 
as estruturas lingüísticas e as 
normas ortográficas e 
gramaticais para elaborar textos 
escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Fai unha lectura comprensiva
dun texto científico sobre a 
deterioración dos 
ecosistemas debido aos 
impactos ambientais.
Define e emprega con 
corrección termos 
relacionados cos 
ecosistemas e o ser humano,
como desenvolvemento 
sostible, impacto ambiental, 
desertización, contaminación.
Escribe un resumo dos 
acordos obtidos e os 
compromisos adquiridos no 
cumio sobre o medio de 
2015.
Escribe un texto de polo 
menos vinte liñas sobre a 
ecoetiqueta europea.
Le os textos complementarios
e os libros propostos no plan 
lector.



Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Busca información sobre os 
acordos obtidos e os 
compromisos adquiridos no 
cumio sobre o medio de 
2015.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

Mostrar respecto cara ao 
patrimonio cultural mundial nas 
súas distintas vertentes 
(artístico-literaria, etnográfica, 
científico-técnica...), e cara ás 
persoas que contribuíron ao seu 
desenvolvemento.
Apreciar a beleza das expresións
artísticas e as manifestacións de 
creatividade e gusto pola 
estética no ámbito cotián.

Investiga sobre a vida e a 
relación co desenvolvemento 
sostible da persoa que foi 
primeira ministra de Noruega 
nas décadas de 1980 e 1990.
Investiga sobre a imaxe do 
proxecto Ecolabel e fai 
comentarios sobre ela.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.
Mostrar dispoñibilidade para a 
participación activa en ámbitos 
de participación establecidos.

Explica a evolución da 
poboación humana nos 
últimos séculos e as súas 
consecuencias.
Explica as principais 
diferenzas entre o modelo de 
desenvolvemento actual e o 
modelo de desenvolvemento 
sostible.
Observa o mapa da 
desigualdade segundo o 
índice de desenvolvemento 
humano e argumenta sobre a
xustiza da situación 
considerando a riqueza en 
recursos naturais de moitos 
países do hemisferio sur.
Asume e realiza as tarefas 
que lle corresponderon no 
traballo en grupo.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e ter confianza nas posibilidades 
de alcanzar obxectivos.

Deduce problemas derivados 
de determinados impactos 
ambientais.
Investiga o funcionamento 
das centrais térmicas e razoa
se o aforro doméstico de 
enerxía contribúe a reducir a 
contaminación atmosférica.
Realiza un plan de acción 
para recuperar un 
ecosistema.



Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: Os ecosistemas e o ser humano.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Estamos ameazando a saúde dos ecosistemas?» e identificamos e 
observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Os ecosistemas e as persoas. Os impactos ambientais.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o uso dos ecosistemas e os impactos que se producen neles, do libro do 
alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Principais servizos que nos achegan os ecosistemas», «A 
desigualdade segundo o índice de desenvolvemento humano», as imaxes que representan 
espazos con impactos ambientais e a que ilustra unha central térmica, e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas os ecosistemas e as persoas, e os impactos 
ambientais, do LA e do MC.

Tarefa 3: Cara a un modelo de desenvolvemento sostible.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos que é o desenvolvemento sostible e os seus principios, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Resultados das políticas ambientais», e a imaxe que ilustra unha 
primeira ministra de Noruega das décadas de 1980 e 1990, e realizamos as actividades 
asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ao modelo de desenvolvemento sostible, do LA e do 
MC.

Tarefa 4: A xestión sostible do medio.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os acordos ambientais, a educación ambiental, a protección de espazos 
naturais, a xestión dos recursos, a xestión dos residuos, a avaliación ambiental e a 
rehabilitación, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «Rede de parques nacionais de España» e as imaxes que 
representan os aeroxeradores e a rehabilitación dunha antiga canteira, e realizamos a 
actividade asociada a ela.



-  Realizamos as actividades asociadas á xestión sostible do medio, do LA e do MC.

Tarefa 5: Obradoiro de ciencias: Realizamos unha ecoauditoría escolar.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os textos sobre a identificación de posibles problemas e sobre a 
proposta de medidas correctoras e a súa aceptación. 

Tarefa 6: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Canto custa recuperar un espazo 
natural?» e planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita 
actividade.

Tarefa 7: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.



-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 9.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Un planeta dinámico

Descrición da unidade
Nesta  unidade  vaise  afondar  no  coñecemento  dos  métodos  de  estudo,  a  estrutura  e  a
composición do interior terrestre e a dinámica da xeosfera.

Trátase con detemento a teoría da tectónica de placas, estudando os bordos diverxentes, os
bordos transformantes, os bordos converxentes e a actividade intraplaca.

Para  rematar  a  unidade,  o  alumnado  elaborará  un  perfil  topográfico  a  partir  dun  mapa
topográfico e describirá o relevo do territorio representado no perfil.

Unha  das  maiores  dificultades  para  os  alumnos  e  alumnas  será  a  comprensión  do
comportamento das ondas sísmicas e da existencia das descontinuidades sísmicas, polo que
para o seu estudo conviría apoiarse en distintos gráficos e esquemas visuais.

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

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

-  A xeosfera e o seu relevo.
-  O interior da xeosfera.
-  Evidencias da dinámica da xeosfera.
-  A teoría da tectónica de placas.

Temporalización:  

4.ª semana de abril e 1.ª, 2.ª semanas de maio.

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Coñecer os métodos de estudo da xeosfera.

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

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

-  Comprender a hipótese da deriva continental.

-  Citar as principais evidencias da dinámica da xeosfera.

-  Enunciar os principios da teoría da tectónica de placas.

-  Diferenciar os tipos de bordos das placas litosféricas.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 



Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  O estudo directo da 
xeosfera.

-  O relevo da xeosfera.
-  Métodos de estudo 

indirectos da 
xeosfera.
-  O método sísmico.
-  O modelo 

xeoquímico.
-  O modelo 

xeodinámico.
-  Evidencias da 

dinámica da 
xeosfera. 
-  A deriva 

continental.
-  A distribución dos 

terremotos e 
volcáns.

-  A idade do fondo 
oceánico.

-  O 
paleomagnetismo.

-  As medicións 
directas.

-  A teoría da tectónica 
de placas.

  1.  Coñecer o método 
sísmico para o estudo 
do interior da Terra, así
como as conclusións 
que se extraen da súa 
aplicación.

  1.1.  Coñece os tipos de ondas
sísmicas, o seu 
comportamento ao 
propagarse no interior da 
Terra e a súa utilidade á 
hora de detectar 
descontinuidades 
(cambios de composición 
ou de estado) no interior 
da Terra.

CMCT

  2.  Comprender a 
necesidade dun modelo
de estrutura interna da 
Terra.

  2.1.  Coñece as características
e o comportamento 
dinámico das diferentes 
capas e subcapas que 
constitúen o interior da 
xeosfera.

CMCT

  3.  Coñecer os 
antecedentes 
históricos da teoría da 
tectónica de placas.

  3.1.  Coñece as teorías 
oroxénicas do pasado, en
especial as propostas de 
Wegener sobre a deriva 
continental e a influencia 
destas no 
desenvolvemento da 
teoría da tectónica de 
placas.

CMCT

  4.  Identificar as placas e 
os tipos de bordos de 
placas e describir as 
súas características.

  4.1.  Recoñece as placas 
tectónicas e distingue os 
tipos de interaccións que 
se producen entre os 
seus bordos 
converxentes, diverxentes
e transformantes, así 
como nas zonas do 
interior das placas.

CMCT

  5.  Coñecer e interpretar 
as probas da tectónica 
de placas.

  5.1.  Coñece, interpreta e 
explica as diferentes 
probas da tectónica de 
placas.

CMCT,

CCL,

CAA

  6.  Explicar os modelos da
dinámica interna da 
Terra.

  6.1.  Coñece e explica os 
modelos da dinámica 
interna da Terra 
compatibles coa dinámica
das placas litosféricas.

CMCT,

CCL



  7.  Comprender 
informacións, e adquirir
vocabulario sobre a 
célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral 
e escrita, e mostrar 
interese pola lectura de
textos.

  7.1.  Comprende os textos e as
diferentes informacións 
obtidas ao longo da 
unidade, adquire 
vocabulario sobre as 
células, a súa estrutura e 
as súas funcións, expresa
coñecementos e opinións 
de forma 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

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.



Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (RF)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Coñece os tipos de ondas sísmicas, o 
seu comportamento ao propagarse no 
interior da Terra e a súa utilidade á 
hora de detectar descontinuidades 
(cambios de composición ou de 
estado) no interior da Terra.

-  Actividade do LA do apartado «O interior da
xeosfera» para observar un gráfico das 
descontinuidades e indicar a variación da 
velocidade das ondas sísmicas en cada 
unha delas.

  2.1.  Coñece as características e o 
comportamento dinámico das 
diferentes capas e subcapas que 
constitúen o interior da xeosfera.

-  Actividade do LA do apartado «O interior da
xeosfera» para dicir que é a litosfera e 
describir as súas principais características.

-  Actividade do LA do apartado «O interior da
xeosfera» para describir a endosfera.

  3.1.  Coñece as teorías oroxénicas do 
pasado, en especial as propostas de 
Wegener sobre a deriva continental e a
influencia destas no desenvolvemento 
da teoría da tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Evidencias 
da dinámica da xeosfera» para dicir a 
diferenza entre as hipóteses fixistas e as 
mobilistas sobre a causa dos problemas 
tectónicos.

-  Actividade do LA do apartado «Evidencias 
da dinámica da xeosfera» para citar dúas 
probas que achegou Wegener como 
fundamentos para a súa hipótese da deriva 
dos continentes.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar as principais 
evidencias da dinámica da xeosfera.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Evidencias 
da dinámica da xeosfera» para dicir que se 
deduce da información combinada acerca 
do relevo do fondo oceánico e sobre a 
distribución dos volcáns activos e os focos 
de terremotos.

-  Actividade do LA do apartado «A teoría da 
tectónica de placas» para escribir un texto 
no que se explica en que consiste a teoría 
da tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para enunciar os principios da 
teoría da tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para facer un esquema sinxelo 
dos dous tipos de bordos de placas 
diverxentes e dos bordos transformantes.

  5.1.  Coñece, interpreta e explica as 
diferentes probas da tectónica de 
placas.

-  Actividade do LA do apartado «Evidencias 
da dinámica da xeosfera» para elaborar 
unha táboa ou un esquema para relacionar 
cada evidencia da dinámica da xeosfera 
coas conclusións que derivan dela.

  6.1.  Coñece e explica os modelos da 
dinámica interna da Terra compatibles 
coa dinámica das placas litosféricas.

-  Actividade do LA do apartado «o interior da
xeosfera» para elaborar unha táboa ou un 
esquema para relacionar as divisións 



xeoquímicas e xeodinámicas da xeosfera.

  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. 

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar en que consiste o 
método sísmico e facer un esquema coas 
conclusións que se deducen dos datos que 
achega.

  8.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «O interior da
xeosfera» para resumir nunha táboa as 
principais divisións e subdivisións 
xeoquímicas do interior terrestre e indicar 
para cada unha a súa posición, a súa 
composición e o comportamento das ondas
sísmicas nela.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  9.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para investigar que carreiras 
universitarias teñen estudos relacionados 
coa xeoloxía, facer unha relación das 
atopadas e explicar as súas saídas 
profesionais.

10.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
para comprender o concepto de curvas
de nivel e elaborar un perfil 
topográfico.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para elaborar un perfil 
topográfico dun territorio representado nun 
mapa topográfico.

11.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para interpretar imaxes e aplicar os 
coñecementos adquiridos para obter 
conclusións.

-  Actividade do LA do apartado «O interior da
xeosfera» para preparar unha explicación, 
apoiada de debuxos e esquemas, que 
relacione a hipótese máis aceptada sobre a
orixe do planeta Terra e o modelo de 
estrutura interna en capas de densidade 
crecente cara ao núcleo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para debuxar a estrutura 
xeoquímica e a estrutura xeodinámica do 
interior da xeosfera.



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía 
para solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Explica as diferenzas que 
existen entre os métodos 
directos e indirectos de estudo 
da xeosfera.
Describe como é o relevo do 
exterior do planeta, 
diferenciando o dos continentes 
e o dos fondos oceánicos.
Explica que é o modelo 
xeoquímico da xeosfera.
Refire que é a litosfera e as 
súas características.
Explica en que consiste o 
método sísmico.
Cita as principais evidencias da 
dinámica da xeosfera.
Enuncia os principios da teoría 
da tectónica de placas.
Diferencia os dous tipos de 
bordos diverxentes.
Describe un punto quente.
Interpreta un gráfico que 
representa as variacións da 
velocidade das ondas P e S a 
través dun hipotético planeta, e 
di como son a codia, o manto 
ou o núcleo do devandito 
planeta.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 
para elaborar textos escritos e
orais.
Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

Escribe un texto no que explica 
como funciona o método 
sísmico e por que é eficaz para 
estudar o interior terrestre.
Escribe unha breve nota 
biográfica sobre os principais 
descubridores de 
descontinuidades que se 
mencionaron no texto.
Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre que 
formou o relevo terrestre.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados 
coa dinámica do planeta, como 
modelo xeoquímico, litosfera, 
endosfera, paleomagnetismo, 
punto quente.
Le os textos complementarios e 



os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para
a busca de información.
Seleccionar o uso das 
distintas fontes segundo a súa
fiabilidade.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Consulta a web de Anaya e 
outras fontes e obtén 
información sobre a 
propagación das ondas 
sísmicas.
Busca información en Internet 
sobre o Gran Val do Rift do 
leste de África e escribe un 
texto sobre a súa posible 
evolución tectónica e as súas 
implicacións.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web de
Anaya relacionadas con esta 
unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

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

Consulta a web de Anaya e 
outras fontes e obtén 
información sobre Wegener e a 
repercusión dos seus 
postulados na xeoloxía da 
época.
Debuxa a estrutura xeoquímica 
e a estrutura xeodinámica do 
interior da xeosfera.

Competencias sociais e 
cívicas.

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

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

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

Investiga que carreiras 
universitarias teñen estudos 
relacionados coa xeoloxía, fai 
unha relación das atopadas e 
explica as súas saídas 
profesionais.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Elabora unha táboa cos 
métodos directos de estudo da 
xeosfera.
Explica mediante unha táboa as
diferenzas que hai entre a 
litosfera continental e a 
oceánica.
Elabora unha táboa ou un 
esquema para relacionar as 
divisións xeoquímicas e 
xeodinámicas da xeosfera.
Completa o mapa conceptual da
unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.



6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: Un planeta dinámico.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Que formou o relevo terrestre?» e identificamos e observamos a imaxe 
inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A xeosfera e o seu relevo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o estudo directo da xeosfera, o exterior da xeosfera, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Estudo con sonar do relevo somerxido», «Principais 
características dos relevos terrestres» e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á xeosfera e o seu relevo, do LA e do MC.

Tarefa 3: O interior da xeosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o método sísmico, as descontinuidades sísmicas, o modelo xeoquímico, o fluxo 
de materiais a través do manto, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «As ondas sísmicas P e S», «Así funciona o método sísmico», 
«Gráfico das principais descontinuidades sísmicas da Terra, «Estrutura e composición da 
codia terrestre», Divisións xeoquímicas da xeosfera», «As placas litosféricas», «Divisións 
xeodinámicas da xeosfera e modelo da dinámica do interior terrestre», e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ao interior da xeosfera, do LA e do MC.

Tarefa 4: Evidencias da dinámica da xeosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a deriva continental e as probas que achegou Wegener, a distribución de 
terremotos e volcáns, a idade do fondo oceánico, o paleomagnetismo, as medicións directas, 
do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «A hipótese de Wegener», «Probas xeográficas, xeolóxicas e 
paleontolóxicas», «Distribución dos terremotos e dos volcáns na actualidade», «Idades das 
rochas do fondo do océano Atlántico», «Os estudos magnéticos», «Formación de bandas de 
paleomagnetismo alternado a ambos os dous lados dunha dorsal», «Medición por láser da 
distancia entre dous puntos da superficie da litosfera», e realizamos as actividades asociadas
a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ás evidencias da dinámica da xeosfera, do LA e do 
MC.

Tarefa 5: A teoría da tectónica de placas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.



-  Describimos os postulados fundamentais da teoría da tectónica de placas, os bordos 
diverxentes, os bordos transformantes, os bordos converxentes, a actividade intraplaca, do 
libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Os bordos diverxentes e os bordos transformantes, Tipos de 
bordos converxentes», «Evolución do punto quente do arquipélago de Hawai», e realizamos 
as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á teoría da tectónica de placas, do LA e do MC.

Tarefa 6: Obradoiro de ciencias: Estudamos o relevo terrestre. Os perfís topográficos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os textos sobre as curvas de nivel e o perfil topográfico. 

Tarefa 7: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Quero dedicarme á xeoloxía» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 8: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.



-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 10.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Un planeta dinámico

Descrición da unidade
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento do ciclo de Wilson, os efectos da dinámica de
placas,  a relación entre a dinámica de placas e os procesos xeolóxicos,  o magmatismo, o
metamorfismo, a deformación das rochas, os procesos de modelado, a formación de rochas
sedimentarias, os factores determinantes do relevo e os relevos terrestres.

Para rematar a unidade, o alumnado interpretará un relevo a partir duns datos informativos e a
observación dunha imaxe.

Unha das maiores dificultades para os alumnos e alumnas será a comprensión da relación
entre a dinámica das placas e os procesos xeolóxicos, así como a interpretación dos procesos
de modelado do relevo, polo que para o seu estudo se recomenda utilizar abundantes imaxes e
tratar con atención os esquemas visuais que representan procesos. 

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

-  A dinámica das placas e a evolución da litosfera.
-  Dinámica de placas e procesos xeolóxicos.
-  Os procesos endóxenos: o magmatismo.
-  Os procesos endóxenos: o metamorfismo.
-  Os procesos endóxenos: a deformación das rochas.
-  Os procesos exóxenos: modelado e rochas sedimentarias.
-  A evolución do relevo. Unha visión global.
-  Os relevos terrestres.

Temporalización: 
2.ª 3.ª  semanas de maio.                                  

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS :

-  Coñecer o ciclo de Wilson.

-  Relacionar a dinámica de placas cos procesos xeolóxicos.

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

-  Comprender a evolución do relevo.

-  Interpretar os relevos litolóxicos e a súa xénese.

-  Interpretar os relevos climáticos e a súa xénese.

-  Interpretar os relevos estruturais e a súa xénese.

-  Interpretar os relevos costeiros e a súa xénese.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC



-  O ciclo de Wilson.
-  Efectos da dinámica 

de placas.
-  Dinámica de placas e

procesos xeolóxicos.
-  Os procesos 

endóxenos: o 
magmatismo.
-  A actividade 

plutónica.
-  A actividade 

volcánica.
-  Os procesos 

endóxenos: o 
metamorfismo.

-  Os procesos 
endóxenos: a 
deformación das 
rochas.
-  As fracturas: 

diáclases e fallas.
-  Os terremotos.
-  As dobras.

-  Os procesos 
exóxenos: modelado 
e rochas 
sedimentarias.
-  Os procesos do 

modelado.
-  O modelado e a 

dinámica litosférica.
-  A 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.

  1.  Comprender o ciclo de 
Wilson.

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

CMCT,

CCL 

  2.  Coñecer a relación 
entre os efectos da 
dinámica da litosfera e 
os procesos xeolóxicos
endóxenos e exóxenos.

  2.1.  Coñece a relación entre 
os efectos da dinámica da
litosfera e os procesos 
xeolóxicos endóxenos e 
exóxenos.

CMCT

  3.  Describir e situar os 
procesos magmáticos 
no contexto da 
tectónica de placas.

  3.1.  Describe e sitúa os 
procesos magmáticos no 
contexto da tectónica de 
placas.

CMCT,

CCL

  4.  Describir e situar os 
procesos metamórficos
no contexto da 
tectónica de placas.

  4.1.  Describe e sitúa os 
procesos metamórficos 
no contexto da tectónica 
de placas.

CMCT,

CCL

  5.  Describir e situar as 
principais deformacións
das rochas da litosfera 
(terremotos, fracturas e 
dobras) no contexto da 
tectónica de placas.

  5.1.  Describe e sitúa as 
principais deformacións 
das rochas da litosfera 
(terremotos, fracturas e 
dobras) no contexto da 
tectónica de placas.

CMCT,

CCL

  6.  Describir e situar os 
procesos do modelado 
do relevo e a formación 
das rochas 
sedimentarias no 
contexto da tectónica 
de placas.

  6.1.  Describe e sitúa os 
procesos do modelado do
relevo e a formación das 
rochas sedimentarias no 
contexto da tectónica de 
placas.

CMCT,

CCL

  7.  Comprender a relación 
entre os procesos 
petroxenéticos a través 
do ciclo das rochas ou 
mediante a tectónica de
placas.

  7.1.  Comprende a relación 
entre os procesos 
petroxenéticos a través 
do ciclo das rochas ou 
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 
ou outros.

  9.1.  Coñece os factores que 
determinan a evolución 
do relevo e relaciónaos 
cos tipos de relevos que 
se orixinan en función da 
predominancia duns ou 
outros.

CMCT,

CAA



10.  Identificar os relevos 
volcánicos, graníticos e 
kársticos como relevos 
litolóxicos e coñecer a 
xénese, a evolución e 
as formas 
características de cada 
un deles.

10.1  Identifica os relevos 
volcánicos, graníticos e 
kársticos como relevos 
litolóxicos e coñece a 
xénese, a evolución e as 
formas características de 
cada un deles.

CMCT

11.  Identificar os diferentes 
relevos das zonas 
morfoclimáticas, 
explicar o modo de 
acción dos procesos do
modelado 
predominantes en cada 
zona e coñecer a 
xénese, a evolución e 
as formas 
características de cada 
un deses relevos.

11.1.  Identifica os relevos das 
zonas morfoclimáticas e 
sabe explicar, tanto o 
modo de acción dos 
procesos do modelado 
predominantes en cada 
zona coma a xénese, a 
evolución e as formas 
características de cada 
un deles.

CMCT,

CCL

12.  Identificar os principais 
relevos estruturais e 
coñecer a xénese, a 
evolución e as formas 
características de cada 
un deles.

12.1.  Identifica os principais 
relevos estruturais e 
coñece a xénese, a 
evolución e as formas 
características de cada 
un deles.

CMCT

13.  Identificar os relevos 
das zonas costeiras, 
comprender a 
predominancia da 
acción do mar nestas 
zonas e coñecer a 
xénese, a evolución e 
as formas 
características destes 
relevos.

13.1.  Identifica os relevos das 
zonas costeiras, 
comprende a 
predominancia da acción 
do mar nestas zonas e 
coñece a xénese, a 
evolución e as formas 
características destes 
relevos.

CMCT

14.  Coñecer a interacción 
entre os procesos 
xeolóxicos e as 
actividades humanas e 
comprender os riscos 
derivados da devandita 
interacción.

14.1.  Coñece a interacción 
entre os procesos 
xeolóxicos e as 
actividades humanas e 
comprende os riscos 
derivados da devandita 
interacción.

CMCT

15.  Comprender 
informacións, e adquirir 
vocabulario sobre a 
célula, expresar 
coñecementos e 
opinións de forma oral e
escrita, e mostrar 
interese pola lectura de 
textos.

15.1.  Comprende os textos e as
diferentes informacións 
obtidas ao longo da 
unidade; adquire 
vocabulario sobre as 
células, a súa estrutura e 
as súas funcións; expresa
coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, e 
mostra interese pola 
lectura de textos. 

CCL,

CMCT,

CD



16.  Coñecer e usar de 
forma responsable as 
TIC, usar estratexias 
para tratar a 
información, convertela 
en coñecemento propio 
e aplicala a distintos 
contextos, e participar 
de forma activa no 
propio proceso de 
aprendizaxe.

16.1.  Obtén e organiza 
información, traballa co 
esquema da unidade, e 
utiliza os recursos dixitais 
con interese e 
responsabilidade.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

17.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora de
afrontar os problemas e
de defender opinións, e 
desenvolver 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

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (RF)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio



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

-  Actividade do LA do apartado «A dinámica 
das placas e a evolución da litosfera» para 
explicar a formación dun rift 
intracontinental, o inicio da subdución 
dunha placa oceánica baixo unha 
continental e a formación dunha cordilleira.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar e explicar con 
brevidade as principais etapas da evolución
da litosfera debida á dinámica das placas.

  2.1.  Coñece a relación entre os efectos da 
dinámica da litosfera e os procesos 
xeolóxicos endóxenos e exóxenos.

-  Actividade do LA do apartado «Dinámica 
de placas e procesos xeolóxicos» para dicir
que efectos teñen as forzas tectónicas 
sobre as rochas da litosfera.

-  Actividade do LA do apartado «Dinámica 
de placas e procesos xeolóxicos» para 
facer un esquema que resuma os tres 
principais efectos da dinámica das placas 
litosféricas e relacionalos cos distintos 
procesos xeolóxicos nomeados no texto. 

  3.1.  Describe e sitúa os procesos 
magmáticos no contexto da tectónica 
de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Os procesos
endóxenos: o magmatismo» para escribir as
condicións físicas necesarias para que se 
produza a fusión das rochas e a formación 
de magmas.

-  Actividade do LA do apartado «Os procesos 
endóxenos: o magmatismo» para investigar 
e explicar a causa do magmatismo intenso e
activo de Hawai, os Andes e Islandia. 

-  Actividade do LA do apartado «Os procesos 
endóxenos: o magmatismo» para investigar 
e describir os diferentes materiais que 
expulsa un volcán en erupción.

  4.1.  Describe e sitúa os procesos 
metamórficos no contexto da tectónica 
de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos endóxenos: o metamorfismo» 
para as condicións físicas ás que debe 
estar sometido un macizo de rocha da 
codia terrestre para experimentar 
metamorfismo.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos endóxenos: o metamorfismo» 
para citar dúas zonas da Terra nas que se 
pode producir metamorfismo.

  5.1.  Describe e sitúa as principais 
deformacións das rochas da litosfera 
(terremotos, fracturas e dobras) no 
contexto da tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos endóxenos: a deformación das 
rochas» para argumentar se se pode 
formar unha dobra nunha zona como un 
bordo diverxente, onde se dan esforzos 
distensivos.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a relación que 
existe entre a dinámica litosférica e as 
deformacións.



  6.1.  Describe e sitúa os procesos do 
modelado do relevo e a formación das 
rochas sedimentarias no contexto da 
tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos exóxenos: modelado e rochas 
sedimentarias» para citar os principais 
axentes modeladores do relevo.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos exóxenos: modelado e rochas 
sedimentarias» para nomear dúas 
procedencias posibles dos sedimentos que 
se depositan nunha conca.

  7.1.  Comprende a relación entre os 
procesos petroxenéticos a través do 
ciclo das rochas ou mediante a 
tectónica de placas.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a relación que 
existe entre a dinámica litosférica e o 
magmatismo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a relación que 
existe entre a dinámica litosférica e o 
metamorfismo.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar a relación que 
existe entre a dinámica litosférica e os 
procesos exóxenos.

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

-  Actividade do LA do apartado «A evolución 
do relevo. Unha visión global» para explicar
o significado da expresión «o relevo non se 
crea nin se destrúe, senón que se 
transforma continuamente».

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar os principais factores 
que inflúen na evolución dos relevos.

  9.1.  Coñece os factores que determinan a 
evolución do relevo e relaciónaos cos 
tipos de relevos que se orixinan en 
función da predominancia duns ou 
outros.

-  Actividade do LA do apartado «A evolución 
do relevo. Unha visión global» para explicar
como puido afectar ao modelado dos 
relevos un cambio na dinámica litosférica 
que modificou a rexión do leste de África 
creando novos relevos e que tivo como 
consecuencia que certas zonas da metade 
nororiental do continente pasasen dun 
clima tropical húmido a un clima árido 
extremo.

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.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para dicir as diferenzas que hai 
entre as formas orixinais e as formas 
derivadas dun relevo litolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para explicar a importancia da 
meteorización na formación dos relevos 
graníticos e kársticos.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para describir as formas do 
relevo kárstico sinaladas nuns debuxos.



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.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para escoller, describir e 
explicar a orixe de formas do relevo 
representadas en imaxes.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para explicar por que a 
cobertura vexetal é determinante na 
configuración dos relevos das zonas 
cálidas e temperadas e explicar a súa 
influencia en cada unha delas.

12.1.  Identifica os principais relevos 
estruturais e coñece a xénese, a 
evolución e as formas características 
de cada un deles.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para dicir de que dúas formas 
inflúe a estrutura tectónica dunha zona no 
seu relevo.

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.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para buscar unha imaxe das 
formas do modelado costeiro plataforma de
abrasión, frecha, praia, acantilado e 
albufeira, e escribir unha breve descrición.

14.1.  Coñece a interacción entre os 
procesos xeolóxicos e as actividades 
humanas e comprende os riscos 
derivados da devandita interacción.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para observar unha imaxe e 
escribir un texto no que se explique como 
influíu o ser humano no relevo deste lugar.

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. 

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos endóxenos: a deformación das 
rochas» para explicar dous mecanismos 
xeolóxicos que poden producir un 
terremoto.

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos exóxenos: modelado e rochas 
sedimentarias» para explicar os procesos 
xeolóxicos que deben producirse para que 
un pequeno monte se transforme nunha 
chaira.

16.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade, e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

17.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación,
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para realizar un cadro de 
estilo figurativo que represente unha 
paisaxe cun elemento do relevo 
característico, acompañado dun ficha 
descritiva.

18.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
para obter datos e elaborar hipótese 
para interpretar un relevo.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para interpretar un relevo 
representado nunha imaxe, explicando a 
súa orixe a partir de datos de composición 
litolóxica e sobre o clima.

19.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para interpretar imaxes e aplicar os 

-  Actividade do LA do apartado «Os 
procesos esóxenos: modelado e rochas 



coñecementos adquiridos para obter 
conclusións.

sedimentarias» para identificar, en imaxes, 
onde hai signos dos procesos de erosión, 
de transporte e de sedimentación.

-  Actividade do LA do apartado «Os relevos 
terrestres» para explicar mediante un 
debuxo como se forma un relevo de costas 
e cristas como o representado nunha imaxe
do libro.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Tomar conciencia dos cambios 
producidos polo ser humano no 
contorno natural e as 
repercusións para a vida futura.
Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos ámbitos 
(biolóxico, xeolóxico, físico, 
químico, tecnolóxico, 
xeográfico...).
Manexar os coñecementos sobre
ciencia e tecnoloxía para 
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.

Cita e explica brevemente as 
principais etapas da 
evolución da litosfera debida 
á dinámica das placas.
Relaciona os efectos da 
interacción das placas cos 
procesos xeolóxicos.
Explica a formación dun rift 
intracontinental, o inicio da 
subdución dunha placa 
oceánica baixo unha 
continental e a formación 
dunha cordilleira.
Describe os efectos das 
forzas tectónicas sobre as 
rochas das litosferas.
Relaciona con algún dos 
efectos da dinámica 
litosférica o feito de que haxa 
rochas con indicios de 
erosión por casquete glaciar 
polar en zonas actuais 
tropicais de África, América 
do Sur ou Australia.
Diferencia os tipos de 
erupcións.
Explica dous mecanismos 
xeolóxicos que poden 
producir un terremoto.
Cita os principais axentes 
modeladores do relevo.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos textos
escritos e orais.
Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 

Escribe as condicións físicas 
necesarias para que se 
produza a fusión das rochas 
e a formación de magmas.
Escribe unha explicación 
razoada a por que nunha 



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

conca sedimentaria aparecen
estratos de sedimentos de 
diferente composición.
Relata como cre que se 
forma un pitón volcánico.
Fai unha lectura comprensiva
dun texto científico sobre a 
teoría da tectónica de placas.
Define e emprega con 
corrección termos 
relacionados coa evolución 
do relevo, como conca 
sedimentaria, sedimento, 
sedimentación, estrato 
sedimentario.
Le os textos complementarios
e os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para a 
busca de información.
Seleccionar o uso das distintas 
fontes segundo a súa fiabilidade.
Elaborar e publicitar información 
propia derivada de información 
obtida a través de medios 
tecnolóxicos.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Busca información sobre 
dúas rochas metamórficas e 
fai un traballo no que indica 
as súas características, as 
súas aplicacións e as zonas 
nas que se adoitan formar.
Consulta a web de Anaya e 
outras fontes para obter 
información e preparar unha 
presentación interactiva 
sobre as formas do relevo 
predominantes en cada tramo
dun río.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade.

Conciencia e expresións 
culturais.

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

Escribe as principais achegas
de Tuzo Wilson para explicar 
a evolución da litosfera no 
tempo.
Elabora un debuxo que 
representa a formación dun 
relevo de cristas e costas, no 
que indica a estrutura 
tectónica inicial do terreo e 
sinala con cores diferentes as
capas máis duras e as capas 
máis brandas de rocha.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e ideas.

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

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola tarefa
e ter confianza nas posibilidades 

Realiza un cadro de estilo 
figurativo que representa 
unha paisaxe cun elemento 
de relevo característico.



de alcanzar obxectivos.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos procesos 
de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Fai un esquema no que 
resume os tres principais 
efectos da dinámica das 
placas litosféricas e 
relaciónaos cos distintos 
procesos xeolóxicos 
nomeados no texto.
Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6. TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A evolución do relevo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Unha teoría para explicalo todo» e identificamos e observamos a imaxe 
inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A dinámica das placas e a evolución da litosfera.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o ciclo de Wilson, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Fragmentación continental», «Formación dun rift», «Formación 
dun océano en expansión», «Redución do océano» e «Colisión continental», do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas á dinámica das placas e a evolución da litosfera, do LA 
e do MC.

Tarefa 3: Dinámica de placas e procesos xeolóxicos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os efectos da dinámica de placas, a dinámica de placas e procesos xeolóxicos, 
do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Forzas», «Cambios de temperatura», «Cambios de ambiente 
xeolóxico», e as imaxes que representan diferentes procesos xeolóxicos, e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á dinámica de placas e aos procesos xeolóxicos, do LA
e do MC.

Tarefa 4: Os procesos endóxenos: o magmatismo.



-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a formación e o ascenso dos magmas, a actividade plutónica, a actividade 
volcánica, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Zonas nas que a dinámica litosférica favorece a formación de 
magmas», «Formación de localizacións plutónicas», «Desenvolvemento dunha erupción 
volcánica», do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos procesos endóxenos: o magmatismo, do LA e do 
MC.

Tarefa 5: Os procesos endóxenos: o metamorfismo.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as causas do metamorfismo, onde se produce o metamorfismo, os efectos do 
metamorfismo nas rochas, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Zonas nas que a dinámica litosférica favorece o metamorfismo», 
«Cambios no tipo de minerais», «Cambios no tipo e na disposición de minerais», do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos procesos endóxenos: o metamorfismo, do LA e do 
MC.

Tarefa 6: Os procesos endóxenos: a deformación das rochas.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as fracturas, os terremotos, as dobras, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «As fallas e os seus tipos», «A formación de terremotos», «As 
dobras e os seus tipos», do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos procesos endóxenos: a deformación das rochas, 
do LA e do MC.

Tarefa 7: Os procesos esóxenos: modelado e rochas sedimentarias.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os procesos do modelado, o modelado e a dinámica litosférica, a formación de 
rochas sedimentarias, a situación das concas sedimentarias, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Erosión, transporte e sedimentación», «A formación de rochas 
sedimentarias», «Dinámica litosférica e concas sedimentarias», do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos procesos exóxenos: modelado e rochas 
sedimentarias, do LA e do MC.

Tarefa 8: A evolución do relevo. Unha visión global.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos como evoluciona e como se estuda un relevo, os determinantes do relevo, do 
libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Etapas na evolución do relevo» e as imaxes de paisaxes sobre as
que hai que identificar factores determinantes do relevo, do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas á evolución do relevo. Unha visión global, do LA e do 
MC.

Tarefa 9: Os relevos terrestres.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os relevos litolóxicos, os relevos climáticos, os relevos estruturais, os relevos 
costeiros, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Evolución dos relevos volcánicos», «Algunhas formas dos relevos
graníticos», «Cárcavas e badlands», «As formas do modelado fluvial», «Algúns exemplos de 



relevos estruturais», «Erosión dun acantilado», «Formas do modelado costeiro», do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas aos relevos terrestres, do LA e do MC.

Tarefa 10: Obradoiro de ciencias: Interpretamos os relevos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os textos sobre a obtención de datos e a elaboración de hipóteses. 

Tarefa 11: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Arte e relevos» e planifícase o 
tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 12: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7. ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8. RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.



-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9. FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 11.

1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
Estudamos a historia da Terra

Descrición da unidade
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento das explicacións precientíficas e científicas da
historia  da Terra,  a orixe,  as características e a interpretación do rexistro estratigráfico,  os
principios  básicos  da  estratigrafía,  a  datación  absoluta,  a  datación  relativa  e  a  correlación
estratigráfica.

Para rematar a unidade, o alumnado realizará un perfil tipográfico e un corte xeolóxico.

Unha  das  maiores  dificultades  para  os  alumnos  e  as  alumnas  será  a  comprensión  dos
procesos de formación do rexistro estratigráfico, a interpretación das series estratigráficas, polo
que  para  o  seu  estudo  se  recomenda  utilizar  abundantes  imaxes,  tratar  con  atención  os
esquemas visuais que representan procesos e resolver os casos prácticos que se ofrecen no
texto. 

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

-  A historia da Terra: das crenzas á ciencia.
-  O rexistro estratigráfico.
-  Interpretando o rexistro.
-  A datación do rexistro.
-  A correlación estratigráfica.

Temporalización:  

4.ª semana de maio. 1.ª semana de xuño.                         

2. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

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

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

-  Diferenciar entre datación absoluta e datación relativa.

-  Describir os factores que afectan ao rexistro estratigráfico.

-  Explicar as características do rexistro estratigráfico.

-  Saber resolver un problema de correlación estratigráfica.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Catastrofismo e 
uniformismo.

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

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

CMCT 



-  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.

  2.  Coñecer e aplicar os 
principios básicos que 
permiten interpretar, datar e
correlacionar o rexistro 
estratigráfico.

  2.1.  Coñece os principios 
básicos da estratigrafía e 
aplícaos para interpretar, 
datar e correlacionar o 
rexistro estratigráfico.

CMCT,

CAA

  3.  Realizar cortes xeolóxicos 
sinxelos a partir da 
información de mapas 
xeolóxicos e interpretar 
neles as características e a 
evolución do relevo 
representado.

  3.1.  Sabe realizar cortes 
xeolóxicos sinxelos a 
partir de mapas 
xeolóxicos e interpreta 
neles as características e 
a evolución do relevo 
representado.

CMCT,

CEC,

CAA

  4.  Comprender informacións e
adquirir vocabulario sobre a
célula, expresar 
coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita e 
mostrar interese pola 
lectura de textos.

  4.1.  Comprende os textos e as
diferentes informacións 
obtidas ao longo da 
unidade, adquire 
vocabulario sobre as 
células, a súa estrutura e 
as súas funcións, expresa
coñecementos e opinións 
de forma oral e escrita, 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

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  



Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os
docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (RF)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

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

-  Actividade do LA do apartado «O rexistro 
estratigráfico» para lembrar as 
características que debe ter unha conca 
sedimentaria e poñer dous exemplos de 
lugares que poden ser concas 
sedimentarias.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar que é un fósil e a 
súa importancia para interpretar o rexistro 
estratigráfico.

  2.1.  Coñece os principios básicos da 
estratigrafía e aplícaos para interpretar,
datar e correlacionar o rexistro 
estratigráfico.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para dicir que é unha serie 
estratigráfica.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar os principios básicos 
da estratigrafía.

-  Actividade do LA do apartado 
«Interpretando o rexistro» para explicar as 
diferenzas entre unha secuencia 
estratigráfica e unha serie estratigráfica.

-  Actividade do LA do apartado 
«Interpretando o rexistro» para explicar cun
exemplo o principio da sucesión dos 
acontecementos xeolóxicos.

-  Actividade do LA do apartado «A datación 
do rexistro» para dicir as diferenzas entre a 
datación absoluta e a datación relativa 
dunha columna estratigráfica.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para dicir en que consiste a 
correlación estratigráfica e a súa 
importancia na reconstrución da historia do 
planeta.

  3.1.  Sabe realizar cortes xeolóxicos 
sinxelos a partir de mapas xeolóxicos e
interpreta neles as características e a 
evolución do relevo representado.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para ordenar cronoloxicamente 
as series sedimentarias dun corte xeolóxico
e os acontecementos que as afectaron 
durante a súa evolución.

  4.1.  Comprende os textos e as diferentes 
informacións obtidas ao longo da 
unidade, adquire vocabulario sobre as 

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para nomear e escribir as 
etapas polas que pasa unha conca 



células, a súa estrutura e as súas 
funcións, expresa coñecementos e 
opinións de forma oral e escrita, e 
mostra interese pola lectura de textos. 

sedimentaria durante a súa evolución.

  5.1.  Obtén e organiza información, traballa 
co esquema da unidade e utiliza os 
recursos dixitais con interese e 
responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «O rexistro 
estratigráfico» para buscar información e 
explicar as etapas do proceso de 
fosilización dos restos ou das pegadas dun 
organismo.

-  Actividade do LA do apartado «A 
correlación estratigráfica» para facer un 
esquema ou táboa para resumir os factores
que alteran o rexistro estratigráfico e as 
súas consecuencias ou efectos sobre o 
devandito rexistro.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora, 
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de recuperación 
e participa activamente nos exercicios 
de aprendizaxe cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para buscar información 
acerca das leis que regulan a recollida de 
fósiles en España e na comunidade 
autónoma, escribir un informe e facer un 
cartel para expoñer na clase. 

  7.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
para interpretar un mapa xeolóxico, e 
elaborar un perfil topográfico e un corte
xeolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro 
de ciencias» para facer un perfil topográfico
e un corte xeolóxico dunha zona marcada 
nun mapa, e representar nunha columna a 
serie sedimentaria que aflora nese 
territorio.

  8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para interpretar imaxes e aplica os 
coñecementos adquiridos para obter 
conclusións.

-  Actividade do LA do apartado «O rexistro 
estratigráfico» para interpretar unha imaxe, 
indicando en cal das etapas da súa 
evolución se atopa a conca sedimentaria 
representada.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 
físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...).
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.
Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

Explica as diferenzas entre o 
catastrofismo de Cuvier e o 
uniformismo de Lyell.
Cita as características que 
debe ter unha conca 
sedimentaria.
Nomea e escribe as etapas 
polas que pasa unha conca 
sedimentaria durante a súa 
evolución.
Explica as etapas do proceso 
de fosilización dos restos ou 
das pegadas dun organismo.
Refire os principios básicos da 
estratigrafía.
Explica as diferenzas entre 
unha secuencia estratigráfica e
unha serie estratigráfica.
Diferenza entre a datación 
absoluta e a datación relativa 
dunha columna estratigráfica.
Di en que consiste a 
correlación estratigráfica.
Ordena cronoloxicamente as 
series sedimentarias dun corte 
xeolóxico e os acontecementos
que as afectaron durante a súa
evolución.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable
cara á lectura.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.

Redacta unha frase 
relacionada coa historia 
xeolóxica da Terra utilizando os
termos precientífico e fixista.
Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre a 
estratigrafía.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados
coa historia da Terra, como 
planos de estratificación, 
granoselección, fósil guía, fósil 
de facies.
Le os textos complementarios 
e os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Empregar distintas fontes para 
a busca de información.
Seleccionar o uso das distintas
fontes segundo a súa 
fiabilidade.
Elaborar e publicitar 
información propia derivada de 
información obtida a través de 
medios tecnolóxicos.
Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

Consulta a web de Anaya e 
outras fontes para obter 
información e descubrir cal foi 
o ambiente sedimentario que 
formou eses estratos e que tipo
de fósiles se encontran neles.
Resolve as actividades 
interactivas incluídas na web 
de Anaya relacionadas con 
esta unidade.



Conciencia e expresións 
culturais.

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

Busca información sobre as 
achegas ao coñecemento da 
historia xeolóxica da Terra que 
fixeron personaxes importantes
para a xeoloxía moderna, como
Hutton, Steno ou Mary Anning.
Elabora un perfil topográfico e 
un corte xeolóxico dunha zona 
marcada nun mapa e 
representa nunha columna a 
serie sedimentaria.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

Opina sobre por que as antigas
explicacións sobre a historia da
Terra estaban influídas pola 
tradición relixiosa.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

Explica cun exemplo o principio
da sucesión dos 
acontecementos xeolóxicos.
Busca información, en grupo, 
acerca das leis que regulan a 
recollida de fósiles en España 
e na comunidade autónoma, 
escribe un informe e fai un 
cartel para expoñer.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.
Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Fai un esquema ou táboa para 
resumir os factores que alteran 
o rexistro estratigráfico e as 
súas consecuencias ou efectos
sobre o devandito rexistro.
Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.

6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: Estudamos a historia da Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Probas do pasado» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: A historia da Terra; das crenzas á ciencia.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as explicacións precientíficas, os inicios da xeoloxía científica, do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas ás explicacións sobre a historia da Terra, do LA e do 
MC.



Tarefa 3: O rexistro estratigráfico.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a orixe do rexistro estratigráfico, a forma dos estratos e a composición litolóxica, 
a disposición das capas e os fósiles que conteñen, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «O recheo con sedimentos», «Diaxénese», «Alteración da conca 
por acción dos procesos xeolóxicos», «Forma e composición dos estratos», «Un exemplo de 
fósiles guía», «Un fósil de facies», e a imaxe que ilustra unha conca sedimentaria en 
evolución, e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas ao rexistro estratigráfico, do LA e do MC.

Tarefa 4: Interpretando o rexistro.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as secuencias estratigráficas e as series estratigráficas, os principios básicos da
estratigrafía, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes Aspecto real dunha secuencia estratigráfica», «Formación dunha 
serie estratigráfica», «O actualismo en estratigrafía», «Conclusións», e realizamos as 
actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas á interpretación do rexistro, do LA e do MC.

Tarefa 5: A datación do rexistro.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos a datación relativa, a datación absoluta, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe «Columna estratigráfica», e realizamos as actividades asociadas a 
ela.

-  Realizamos as actividades asociadas á datación do rexistro, do LA e do MC.

Tarefa 6: A correlación estratigráfica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os factores que alteran o rexistro e as características disperso e incompleto do 
rexistro, do libro do alumnado.

-  Traballamos coa imaxe que ilustra unha serie estratigráfica alterada, do libro do alumnado.

-  Realizamos as actividades asociadas á correlación estratigráfica, do LA e do MC.

Tarefa 7: Obradoiro de ciencias: Traballamos con mapas e cortes xeolóxicos.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os textos sobre o mapa xeolóxico e como facer un corte xeolóxico. 

Tarefa 8: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Pódense coller fósiles?» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 9: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.



7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.

-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

file:///C:/Users/Director/Desktop/Documents/www.anayaeducacion.es


10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».

UNIDADE 12.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Obxectivos didácticos

  3.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  4.  Selección de evidencias para o portfolio

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Tarefas

  7.  Estratexias metodolóxicas

  8.  Recursos

  9.  Ferramentas de avaliación

10.  Medidas para a inclusión e atención á diversidade

11.  Autoavaliación do profesorado

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE 

Título
A historia da Terra

Descrición da unidade
Nesta unidade vaise afondar no coñecemento do tempo xeolóxico, os eventos derivados da
dinámica litosférica, os eventos relacionados co clima e coa biodiversidade, as divisións do
calendario da Terra, os eventos xeolóxicos, paleoclimáticos e biolóxicos das eras da historia da
Terra.

Para rematar a unidade, o alumnado analizará un fósil e investigará sobre o seu hábitat.

Unha das maiores dificultades para os alumnos e as alumnas será a comprensión dos criterios
para establecer as divisións da historia da Terra e a súa duración, polo que para o seu estudo
se  recomenda  utilizar  a  información  representada  no  calendario,  poñendo  atención  á
correspondencia entre períodos, eras e eóns. 

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

-  Grandes eventos na historia da Terra.
-  O calendario da historia da Terra.
-  O Precámbrico.



-  A era paleozoica.
-  A era mesozoica.
-  A era cenozoica.

Temporalización:

2.ª ½3.ª semanas de xuño.                        

2.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS 

-  Explicar que é o tempo xeolóxico.

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

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

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

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

-  Coñecer as divisións do calendario da Terra.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEP), e conciencia e expresións culturais (CEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  O tempo xeolóxico.
-  Eventos derivados da 

dinámica litosférica.
-  Eventos relacionados 

co clima.
-  Eventos relacionados 

coa biodiversidade.
-  As divisións do 

calendario da Terra.
-  O Precámbrico.
-  A era 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

4. SELECCIÓN DE EVIDENCIAS PARA O PORTFOLIO  

Os estándares  de  aprendizaxe  mostran o  grao de consecución  dos  criterios  de avaliación
desde  a  propia  descrición  e  concreción  do  criterio.  Para  facilitar  o  seguimento  do
desenvolvemento de cada estándar, buscaremos evidencias do alumnado que mostren a súa
evolución en cada un deles.

No  anexo  de  avaliación  proponse  un  portfolio  de  evidencias  para  os  estándares  de
aprendizaxe. O cadro seguinte suxire unha selección dalgunhas destas posibles evidencias. Os



docentes  poderán  substituílas  por  outras  que  consideren  máis  relevantes  para  o
desenvolvemento do seu grupo.

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC)

Estándares de aprendizaxe avaliables Selección de evidencias para o portfolio

  1.1.  Coñece os principais eventos 
acontecidos ao longo da historia da 
Terra.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar que é o tempo 
xeolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar algún evento 
relacionado coa dinámica litosférica que 
serve como límite para algunha das divisións 
do tempo xeolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar algún evento 
relacionado co clima que serve como límite 
para algunha das divisións do tempo 
xeolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para citar algún evento 
relacionado coa biodiversidade que serve 
como límite para algunha das divisións do 
tempo xeolóxico.

-  Actividade do LA do apartado «Grandes 
eventos na historia da Terra» para razoar por 
que se produciron variacións na distribución 
dos continentes e dos océanos durante a 
historia da Terra.

-  Actividade do LA do apartado «Grandes 
eventos na historia da Terra» para determinar
a partir dunha gráfica cando se produciron as 
principais glaciacións da historia da Terra e 
determinar se houbo períodos máis cálidos 
que o actual.

  2.1.  Coñece a extensión do tempo 
xeolóxico e é capaz de representalo 
nun calendario da historia da Terra.

-  Actividade do LA do apartado «O calendario 
da historia da Terra» para nomear os 
períodos nos que se divide a era paleozoica.

-  Actividade do LA do apartado «O calendario 
da historia da Terra» para ordenar, de maior 
a menor, os catro eóns en que se dividiu o 
tempo xeolóxico e dicir por que as divisións 
máis antigas se fixeron máis longas que as 
modernas.

  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.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para explicar que é o calendario 
xeolóxico e en que partes se divide.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para describir os principais 
eventos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos do
Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico e 
Cenozoico.

  4.1.  Comprende os textos e as diferentes
informacións obtidas ao longo da 

-  Actividade do LA do apartado «Grandes 
eventos na historia da Terra» para pensar 



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. 

que evento climático puido motivar un cambio
de ambiente, a partir da observación dunha 
imaxe dun fósil de balea no Sahara.

  5.1.  Obtén e organiza información, 
traballa co esquema da unidade, e 
utiliza os recursos dixitais con 
interese e responsabilidade.

-  Actividade do LA do apartado «Grandes 
eventos na historia da Terra» para explorar 
Internet e descubrir o que a ciencia sabe 
sobre a erupción volcánica acontecida hai 
uns 250 millóns de anos, que se prolongou 
durante miles ou millóns de anos e deixou 
unha meseta de lava na actual rexión de 
Siberia.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para completar o esquema da 
unidade.

  6.1.  Mostra unha actitude emprendedora,
acepta os erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa activamente 
nos exercicios de aprendizaxe 
cooperativa.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro de 
ciencias» para planificar unha visita a un 
centro de turismo paleontolóxico. 

  7.1.  Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo 
experimental.

-  Actividade do LA do apartado «Obradoiro de 
ciencias» para reconstruír un ser vivo do 
pasado.

  8.1.  Utiliza materiais e recursos artísticos 
para utilizar a información para 
preparar unha presentación dixital.

-  Actividade do LA do apartado «Practica o 
aprendido» para preparar, en grupo, unha 
presentación dixital sobre unha das eras da 
historia da Terra que se desenvolven na 
unidade.

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS 

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía.

Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.
Aplicar métodos científicos 
rigorosos para mellorar a 
comprensión da realidade 
circundante en distintos 
ámbitos (biolóxico, xeolóxico, 
físico, químico, tecnolóxico, 
xeográfico...).
Manexar os coñecementos 
sobre ciencia e tecnoloxía para
solucionar problemas, 
comprender o que acontece 
arredor nosa e responder 
preguntas.
Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

Explica que é o tempo 
xeolóxico.
Describe a relación entre o 
tempo xeolóxico e o rexistro 
estratigráfico.
Explica que é unha extinción 
masiva.
Explica que tipo de eventos se 
teñen en conta para definir os 
límites dun eón, unha era e un 
período.
Describe os principais eventos 
xeolóxicos, climáticos e 
biolóxicos do Precámbrico, 
Paleozoico, Mesozoico e 
Cenozoico.
Determina a partir dunha 
gráfica cando se produciron as 



Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

principais glaciacións da 
historia da Terra e se houbo 
períodos máis cálidos que o 
actual.
Ordena, de maior a menor, os 
catro eóns en que se dividiu o 
tempo xeolóxico e di por que 
as divisións máis antigas se 
fixeron máis longas que as 
modernas.

Comunicación lingüística. Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.
Manter unha actitude favorable
cara á lectura.
Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 
Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais para 
elaborar textos escritos e orais.

Escribe un texto de polo menos
dez liñas sobre un período da 
historia da Terra.
Fai unha lectura comprensiva 
dun texto científico sobre a 
evolución xeolóxica e biolóxica.
Define e emprega con 
corrección termos relacionados
coa historia da Terra, como 
transgresións mariñas, 
regresións mariñas, glaciación,
extinción masiva.
Le os textos complementarios 
e os libros propostos no plan 
lector.

Competencia dixital. Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

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

Conciencia e expresións 
culturais.

Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

Prepara, en grupo, unha 
presentación dixital sobre unha
das eras da historia da Terra 
que se desenvolven na 
unidade.

Competencias sociais e 
cívicas.

Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

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

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor.

Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.
Contaxiar entusiasmo pola 
tarefa e ter confianza nas 
posibilidades de alcanzar 
obxectivos.

Planifica unha visita a un 
centro de turismo 
paleontolóxico.

Aprender a aprender. Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.
Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

Completa o mapa conceptual 
da unidade.
Resolve as fichas de reforzo 
propostas.



6.  TAREFAS 

Libro do alumnado (LA) / Proposta didáctica (PD) / Material complementario (MC) / Recursos dixitais (RD)

Tarefa 1: Inicio de unidade: A historia da Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas xerais da unidade, as dificultades de aprendizaxe e
o procedemento de traballo da unidade, coa PD. 

-  Lemos o texto «Millóns de anos de evolución» e identificamos e observamos a imaxe inicial.

-  Expoñemos, de forma breve, «Que vas estudar?», que dará unha idea dos contidos da 
unidade. 

-  Realizamos a lectura proposta en «Antes de empezar», que servirá ao alumnado para 
refrescar as ideas sobre o que imos traballar.

-  Realizamos as actividades propostas en «Pensamos en grupo» de forma cooperativa.

Tarefa 2: Grandes eventos na historia da Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos o tempo xeolóxico, os eventos derivados da dinámica atmosférica, os eventos 
relacionados co clima, os eventos relacionados coa biodiversidade, do libro do alumnado.

-  Traballamos coas imaxes «Variacións na distribución dos continentes», «Variacións de 
temperatura na historia da Terra», «Estimación da variación da biodiversidade ao longo da 
historia da Terra», e a imaxe que ilustra unha meseta de capas de lava da actual rexión de 
Siberia, e realizamos as actividades asociadas a elas.

-  Realizamos as actividades asociadas aos grandes eventos na historia da Terra, do LA e do 
MC.

Tarefa 3: O calendario da historia da Terra.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos as divisións do calendario da Terra, do libro do alumnado.

-  Utilizamos a información do calendario para ordenar os catro eóns en que se dividiu o tempo 
xeolóxico segundo a súa duración no tempo.

-  Realizamos as actividades asociadas ao calendario da historia da Terra, do LA e do MC.

Tarefa 4: O Precámbrico.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os eventos xeolóxicos e paleoclimáticos e os eventos biolóxicos, do libro do 
alumnado.

-  Utilizamos a información do calendario dos principais acontecementos acontecidos no 
Precámbrico para preparar unha presentación dixital sobre unha das eras da historia da Terra
que se desenvolven na unidade.

-  Realizamos as actividades asociadas ao Precámbrico, do A e do MC.

Tarefa 5: A era paleozoica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os eventos xeolóxicos e paleoclimáticos e os eventos biolóxicos, do libro do 
alumnado.

-  Utilizamos a información do calendario dos principais acontecementos acontecidos na era 
paleozoica para preparar unha presentación dixital sobre unha das eras da historia da Terra 
que se desenvolven na unidade.



-  Realizamos as actividades asociadas á era paleozoica, do LA e do MC.

Tarefa 6: A era mesozoica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os eventos xeolóxicos e paleoclimáticos e os eventos biolóxicos, do libro do 
alumnado.

-  Utilizamos a información do calendario dos principais acontecementos acontecidos na era 
mesozoica para preparar unha presentación dixital sobre unha das eras da historia da Terra 
que se desenvolven na unidade.

-  Realizamos as actividades asociadas á era mesozoica, do LA e do MC.

Tarefa 7: A era cenozoica.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades de aprendizaxe da PD.

-  Describimos os eventos xeolóxicos e paleoclimáticos e os eventos biolóxicos, do libro do 
alumnado.

-  Utilizamos a información do calendario dos principais acontecementos acontecidos na era 
cenozoica para preparar unha presentación dixital sobre unha das eras da historia da Terra 
que se desenvolven na unidade.

-  Realizamos as actividades asociadas á era mesozoica, do LA e do MC.

Tarefa 8: Obradoiro de ciencias: Reconstruímos un ser vivo do pasado.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas da PD.

-  Lemos con atención os textos sobre a minuciosa análise dos fósiles e a anatomía comparada
e outros trucos para a reconstrución do ser vivo do pasado. 

Tarefa 9: Emprender-Aprender.

-  Lemos con atención as instrucións para realizar a tarefa «Turismo paleontolóxico» e 
planifícase o tempo para a súa elaboración e a exposición oral da devandita actividade.

Tarefa 10: Practica o aprendido.

-  Coñecemos as suxestións metodolóxicas e as dificultades para realizar estas actividades da 
PD.

-  Realizamos «Organiza as ideas», «Fai un resumo» e «Interpreta imaxes» do libro do 
alumnado.

-  Realizamos as actividades de «Aplica» do libro do alumnado.

-  Observamos con atención a imaxe de «Avanza» e lemos con atención o texto, realizando as 
actividades do libro do alumnado.

-  Recompilamos as actividades para o portfolio do alumnado.

7.  ESTRATEXIAS METODOLÓXICAS 

A metodoloxía será activa e participativa; debe facilitar a aprendizaxe e perseguir a adquisición
das competencias básicas.

Empregaranse diversas estratexias metodolóxicas:

-  Exposición do profesorado utilizando diversos soportes. Antes de comezar a exposición, 
débense coñecer as ideas previas e as dificultades de aprendizaxe do alumnado.



-  Traballo reflexivo individual no desenvolvemento das actividades individuais e proxectos para
investigar.

-  Traballo en grupo cooperativo de 2 ou 3 alumnos ou alumnas no desenvolvemento 
dalgunhas actividades e proxectos.

8.  RECURSOS 

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta 
unidade:

-  Libro do alumnado, dicionarios, guías de campo, enciclopedias, medios informáticos de 
consulta, etc.

-  Caderno do alumnado para realizar nel as actividades propostas polo profesorado.

-  Diverso material para realizar o obradoiro de ciencias.

-  Fichas de reforzo e ampliación para a inclusión e a atención á diversidade.

-  Fichas para a adaptación curricular.

-  Proba de avaliación da unidade e xerador de probas escritas para a avaliación dos contidos 
da unidade.

-  Material para desenvolver as competencias e tarefas para adestrar probas baseadas en 
competencias.

-  Caderno de estratexias metodolóxicas «Portfolio Bioloxía e Xeoloxía 4.º ESO».

Recursos dixitais 

-  Recursos dixitais para o profesorado, que acompañan a proposta didáctica, e para o 
alumnado, cos que poderán reforzar e ampliar os contidos estudados.

-  Enlaces web: www.anayaeducacion.es.

9.  FERRAMENTAS DE AVALIACIÓN 

-  Proba de avaliación da unidade.

-  Tarefas para adestrar probas baseadas en competencias.

-  Avaliación dos contidos da unidade, que poden obterse co xerador de probas escritas de 
avaliación.

-  Seguimento da avaliación continua de cada alumno e alumna con diferentes probas orais e 
escritas, ademais da actitude e interese demostrados na aula.

-  Outros recursos: rúbricas, dianas, etc. (no anexo de avaliación e no portfolio da materia).

10.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Para avaliar as medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que 
requira o desenvolvemento da unidade, dispón de ferramentas no «Anexo de avaliación» desta
programación.

11.  AUTOAVALIACIÓN DO PROFESORADO

Dispón de varias ferramentas para realizar a devandita autoavaliación no «Anexo de 
avaliación».
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INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  un  exame  por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as  avaliados
negativamente.

O  exame  será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,  esquemas,
gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o manexo destes polos
estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios
de opción múltiple).

Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e tamen as
obtidas nas aulas, como resposta a preguntas pontuais, asi como a actitude nas mesmas. Tamén
seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan baixo a orientación do
profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.

PROGRAMACIÓN BIOLOXÍA – XEOLOXÍA



1º BAC.

PROXECTO CURRICULAR DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

1.  OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO                                                 

Os  obxectivos  xerais  son  as  capacidades  que,  por  medio  das  materias  comúns,  de
modalidade  e  optativas,  deberán  ser  alcanzadas  polos  alumnos  e  as  alumnas  de
Bacharelato. Constitúen os grandes retos que deben propoñerse todos os docentes desta
etapa. Son, polo tanto, interdisciplinares e de ámbitos educativos plurais: cognoscitivos,
afectivos e psicosociais. Os cognoscitivos deberán alcanzarse mediante a ensinanza e a
aprendizaxe da materia impartida polo profesor especialista (ou polo profesor propio de
cada materia); os demais, mediante a contribución unánime do profesorado.
O Bacharelato contribuirá a que os alumnos e as alumnas alcancen os obxectivos e as
capacidades seguintes:

-   Exercer  a  cidadanía  democrática,  desde  unha  perspectiva  global,  e  adquirir  unha
conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución Española e do
Estatuto de Autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a
corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa e que favoreza
a sostibilidade.

-  Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable
e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever  e resolver pacificamente os
conflitos persoais, familiares e sociais.

-  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.

-  Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o
eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento persoal.

-  Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, as linguas galega e castelá.
-  Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras.
-   Utilizar  con  solvencia  e  responsabilidade  as  tecnoloxías  da  información  e  a

comunicación.



-   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 mellora do seu contorno social.

-   Acceder  aos  coñecementos  científicos  e  tecnolóxicos  fundamentais  e  dominar  as
habilidades básicas propias da modalidade elixida.

-   Comprender  os  elementos  e  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 polo medio.

-  Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

-  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes
de formación e enriquecemento cultural.

-   Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e
social.

-  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

2.  OBXECTIVOS XERAIS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                                     

A Bioloxía e Xeoloxía do primeiro curso de Bacharelato,  seguindo o modelo da etapa
anterior,  impártense conxuntamente nunha soa materia  ao  tratarse de disciplinas que
comparten  algunhas  características  comúns,  como  son  as  súas  fontes  primarias  de
coñecemento, os métodos de análise e investigación e algúns contidos.

Por outra parte, ambas as dúas disciplinas son necesarias para que os estudantes poidan
abordar  con  éxito  estudos  posteriores,  ben  sexan  ciclos  formativos  de  formación
profesional de grao superior, ben universitarios de carácter científico.

En ambas as dúas disciplinas mestúranse coñecementos básicos, que se adquiriron por
métodos científicos tradicionais, e novos coñecementos, froito de aplicacións técnicas de
investigación moito máis avanzadas, que forman parte da nova visión do mundo e da vida
que caracteriza o momento actual.
O papel formativo da materia radica na ampliación e o afondamento nos coñecementos
biolóxicos e xeolóxicos da etapa anterior, o que permite coñecer e analizar niveis máis
complexos de organización dos seres vivos e comprender mellor a Terra como un planeta
activo.

A  Bioloxía  e  Xeoloxía  tamén  axuda  a  reflexionar  sobre  as  relacións  da  ciencia  e  a
tecnoloxía coa sociedade e a valorar, desde un punto de vista individual e colectivo, as
implicacións éticas da investigación. Así mesmo, proporciona a base necesaria para o
estudo doutras materias como a Bioloxía e as Ciencias da Terra e Medioambientais.

A inclusión de contidos relativos a procedementos implica que os alumnos e as alumnas
se familiaricen coas características do traballo científico e sexan capaces de aplicalas á
resolución de problemas e aos traballos prácticos.

Os contidos relativos a actitudes supoñen a consecución dun respecto ao medio natural e
a adquisición dunha visión ética do que supón o progreso científico. Todos estes aspectos
deben  aparecer  dentro  do  marco  teórico  que  se  estuda  e  non  como  actividades
complementarias.

O desenvolvemento desta materia contribuirá a que as alumnas e os alumnos adquiran as
seguintes capacidades:



-  Desenvolver actitudes e hábitos de traballo asociados ao método científico, tales como:
busca exhaustiva de información, capacidade crítica, cuestionamento do obvio, apertura
a novas ideas e necesidade de verificación dos feitos. 

-  Comprender os conceptos, leis, teorías e modelos máis importantes e xerais da Bioloxía
e a Xeoloxía, que lles permitan ter unha visión global e unha formación científica básica
para desenvolver estudos posteriores e aplicalos a situacións reais e cotiás.

-   Analizar  hipóteses e teorías  contrapostas  que permitan  desenvolver  o  pensamento
crítico e valorar as súas achegas ao desenvolvemento da Bioloxía e a Xeoloxía. 

-   Desenvolver  hábitos  de  observación  e  descrición  esenciais  para  o  traballo  do
naturalista. Por exemplo, interpretar globalmente os fenómenos da xeodinámica interna
á luz da tectónica de placas.

-  Comprender o funcionamento dos seres vivos como diferentes estratexias adaptativas
ao medio, a súa diversidade e a necesidade da súa clasificación.

3.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS                                                                  

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de
Bacharelato  segue  as  directrices  establecidas  na  actualidade  polas  administracións
educativas.

Os  contidos  adáptanse  ás  capacidades  dos  alumnos  que  inician  esta  etapa,  e  a
profundidade coa que se trataron permite desenvolvelos na súa totalidade durante o curso
académico.
Os  contidos  de  cada  unidade  proporciónanlles  aos  alumnos  os  conceptos  xerais  da
Bioloxía e a Xeoloxía, e introdúcenos no método científico a través dos procedementos
propostos.
A  Bioloxía  e  Xeoloxía  de  1º  de  Bacharelato,  seguindo  o  modelo  da  etapa  anterior,
estúdanse  conxuntamente.  As  dúas  disciplinas  comparten  algunhas  características
comúns, como son o método científico e a base experimental, e apóianse nos conceptos
e as técnicas da Física e Química.
A secuenciación que propoñemos parte dunha primeira unidade, común a ambas as dúas
disciplinas, a partir da cal queda a criterio de cada docente comezar o desenvolvemento
da materia polos bloques de Bioloxía ou de Xeoloxía, segundo estime oportuno.
Na  secuenciación  e  o  desenvolvemento  dos  distintos  contidos  tivéronse  en  conta  os
seguintes criterios:
En Bioloxía seguiuse un desenvolvemento de complexidade crecente, sinalando as bases
dos niveis inferiores (molecular, celular e tisular) antes de afrontar os complexos sistemas
e relacións dos individuos.
Pareceunos  conveniente  asentar  as  bases  moleculares  da  materia  viva,  porque  a
experiencia  dinos  que  o  alumnado  carente  desta  información  non  é  capaz  dunha
comprensión  adecuada  dos  procesos  metabólicos  e  fisiolóxicos  que  terán  que  ser
abordados ao tratar da fisioloxía.
Aquelas unidades que tratan contidos relativos á fisioloxía dotáronse da mesma estrutura
interna  de  modo  que  o  alumnado  vexa  facilitada  a  súa  tarefa  ao  recoñecer  certos
elementos e organización común en todas estas unidades.
Basicamente, estes elementos consisten nunha introdución e unha valoración do papel
biolóxico da función considerada, a base anatómica que a sustenta e a descrición dos
procesos  fisiolóxicos  que  a  desenvolven.  Ademais  abordouse,  ata  onde  a  madurez
intelectual  do  alumnado  destas  idades e  a  base conceptual  que  posúen  permitiu,  un
enfoque comparado entre os diferentes grupos de animais, de modo que se analice o
desenvolvemento  da  mesma  función  como  logro  evolutivo,  con  diferentes



desenvolvementos  en  cada  un  deles.  Sen  prexuízo  do  anterior,  de  modo  que  a
aprendizaxe  resulte  o  máis  significativa  posible,  cando  foi  necesaria  a  elección  dun
modelo para ilustrar como e onde se producen e regulan os diferentes procesos entre os
vertebrados, escolleuse o ser humano para iso.
En Xeoloxía optouse por comezar dando unha visión global do planeta, tanto no relativo á
súa estrutura como á súa composición, destacando a importancia da tectónica de placas
como o  contexto  onde  ocorren  a  maioría  dos  procesos  xeolóxicos,  para  terminar  co
estudo dos ambientes e os procesos petroxenéticos, tanto internos como externos, e das
características xeolóxicas de España e de Galicia.

TEMPORALIZACIÓN:

PRIMEIRA AVALIACIÓN:

Unidade 1: A materia viva – 10 sesións.

Unidade 2: A vida e a súam organización – 10 sesións.

Unidade 3: Os tecidos – 8 sesións.

Unidade 4: As funcións de reprodución –  8 sesións.

Unidade 5: A biodiversidade e a súa conservación – 8 sesións. 

Unidade 6: A clasificación dps seres vivos – 6 sesións.

SEGUNDA AVALIACIÓN:

Unidade 7: As plantas  – 8 sesións.

Unidade 8: A nutrición dos animais: dixestión e respiración – 8 sesións.

Unidade 9: A nutrición dos animais: circulación e excreción – 8 sesións.

Unidade 10: A relación nos animais. – 8 sesións.

Unidade 11: A reprodución nos animais – 8 sesións.

     TERCEIRA AVALIACIÓN:

Unidade 12: A Terra. Orixe, estructura e composición – 12 sesións. 

Unidade 13: A Terra. A dinámica terrestre – 10 sesións.

Unidade 14: Os procesos endóxenos – 10 sesións.

Unidade 15: Os procesos esóxenos e a historia da terra – 10 sesións.

Nota:   Esta secuenciación e distribución dos temas ao longo do curso escolar, pode-se ver
alterada se as circustancias asi o aconsellasen, incrementando os temas nunha avaliación
ou disminuindoos noutra. 

CONTIDOS MÍNIMOS:

1.- Coñecer o método científico e cada unha das súas etapas.

2.- Identificar os distintos tipos de microscopios: elementos, características, fundamentos
e propiedades.

3.- Recoñecer os diferntes utensilios de laboratorio e de campo.

4.- Coñecer el concepto de bioloxía e as áreas de coñecemento que comprende.



5.- Coñecer o concepto de biodiversidade: niveis,  beneficios, medidas de protección e
causas da súa perda.

6.- Recoñecer os diferentes tipos de adaptación en animais e plantas.

7.- Identificar as especies representativas da fauna e da flora española.

8.- Coñecer el concepto de endemismo e o de área de distribución.

9.- Comprender que é unha especie protexida e cales son as súas categorías.
10.- Recoñecer a importancia das plantas no mantemento da vida na Terra. 
11.- Coñecer o concepto de especie. 
12.- Identificar as causas da especiación.
13.- Entender a nomenclatura científica.
14.- Aplicar as clasificacións en reinos, coñecer as características principais de cada un
deles e as dos seus grupos, definir características e conceptos dos diferentes grupos e
comparar taxons entre si.
15.- Coñecer os niveis de organización da materia viva.
16.- Identificar as biomoléculas orgánicas e inorgánicas, así como as súas propiedades e
funcións. 
17.- Diferenciar os tipos de organización procariota e eucariota, así como as estruturas e
orgánulos da célula animal e da vexetal.
18.- Coñecer a variedade de tecidos animais e vexetais.
19.- Entender as diferenzas entre nutrición e alimentación.
20.-  Describir  os  principais  procesos  relacionados  coa  nutrición  e  os  aparellos  que
interveñen na dixestión.
21.-  Coñecer  os  principais  modelos  de  aparellos  dixestivos  en  invertebrados  e
vertebrados, os seus órganos e as súas funcións.
22.- Coñecer as glándulas dixestivas en vertebrados.
23.-  Comprender a absorción intestinal en vertebrados.
24.- Coñecer as principais funcións do aparello circulatorio.
25.-  Describir  os  tipos  de  circulación,  os  líquidos  circulatorios  e  os  compoñentes  do
sangue.
26.- Coñecer os principais modelos de aparellos circulatorios propios dos invertebrados e
dos vertebrados, os seus órganos e as súas características, adaptacións e funcións.
27.- Identificar as funcións e as estruturas do sistema linfático.
28.- Describir as fases do latexo cardíaco, calcular o gasto cardíaco e coñecer como se
controla a actividade cardíaca.
29.- Coñecer os conceptos de respiración celular e de respiración externa.
30.- Describir os órganos e os procesos da respiración.
31.- Identificar os obxectivos da excreción.
32.- Coñecer os órganos excretores e os mecanismos da excreción.
33.- Identificar a estrutura e as funcións do nefrón e do ril.
34.- Coñecer os conceptos de estímulo, receptor, efector e resposta.
35.- Describir os tipos de receptores e de respostas.
36.- Coñecer os órganos dos sentidos dos vertebrados.
37.- Describir algúns órganos dos sentidos exclusivos de certos grupos de vertebrados.
38.- Coñecer a resposta motora e os seus compoñentes. 
39.- Describir a resposta secretora e os tipos de glándulas.
40.- Explicar a importancia da coordinación nerviosa e hormonal.
41.- Describir os compoñentes do sistema nervioso.
42.- Coñecer as características do impulso nervioso e da sinapse.
43.- Diferenciar, con criterios anatómicos e fisiolóxicos, entre o sistema nervioso central, o
periférico e o autónomo.
44.- Coñecer os tipos de sistemas nerviosos dos invertebrados.
45.- Definir os compoñentes do sistema endócrino.
46.- Describir as glándulas endócrinas en vertebrados. 



47.-  Comprender  os  procesos  de  reprodución  sexual  e  asexual,  os  seus  tipos  e  as
vantaxes e os inconvenientes de cada un.
48.- Identificar os órganos e as funcións do aparello reprodutor humano.
49.- Coñecer as etapas da gametoxénese masculina e feminina explicando as principais
diferenzas entre ambas.
50.- Coñecer os tipos de fecundación animal e as súas etapas.
51.- Describir as fases do desenvolvemento embrionario e postembrionario.
52.- Coñecer os principais ciclos biolóxicos.
53.-  Entender  o  proceso  da  clonación  e  das  técnicas  de  intervención  humanas  na
reprodución.
54.- Definir o proceso de nutrición nas plantas, considerando as diferentes organizacións
dos vexetais.
55.- Describir a absorción da auga e dos sales minerais a través da raíz.
56.- Coñecer a composición e os mecanismos de transporte do zume bruto, así como a
estrutura do xilema.
57.- Describir os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación.
58.- Entender as fases da fotosíntese e a súa importancia biolóxica.
59.- Coñecer a composición e os mecanismos de transporte do zume elaborado, así como
a estrutura do floema.
60.-  Identificar  a función de excreción das plantas e as substancias producidas polos
tecidos secretores.
61.-  Definir  o  proceso  de  regulación  das  plantas  por  hormonas  vexetais:  tipos  de
hormonas e funcións.
62.- Coñecer os movementos das plantas: tropismos e nastias.
63.- Identificar os efectos da luz e da temperatura sobre a xerminación e a floración.
64.- Coñecer os mecanismos da reprodución asexual.
65.- Describir os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e espermafitas.
66.-  Explicar  a  procedencia  histolóxica  do  embrión,  a  semente  e  o  froito  nas
anxiospermas.
67.- Entender os diferentes mecanismos de diseminación e xerminación das sementes.
68.- Definir o traballo dos xeólogos e as súas tres fases.
69.- Coñecer o funcionamento do microscopio petrográfico e a preparación de mostras
para a súa observación.
70.- Describir os diferentes métodos de estudo do interior terrestre.
71.- Coñecer o funcionamento dos sistemas de información xeográfica.
72.-  Coñecer  os  criterios  de  división  temporal  en  xeoloxía  e  o  concepto  de  fósil
característico.
73.- Describir os métodos de datación absoluta e relativa nas rochas.
74.- Definir as diferentes representacións do relevo.
75.-  Diferenciar  entre  xeocronoloxía  absoluta  e  relativa,  contacto  concordante  e
discordante.
76.- Diferenciar a estrutura e a composición das capas do interior terrestre e as súas
descontinuidades.
77.-  Coñecer  a  orixe  do  campo  magnético  terrestre,  as  anomalías  magnéticas  e
gravimétricas.
78.- Identificar as funcións da litosfera e da astenosfera.
79.- Entender os procesos responsables da enerxía térmica do interior terrestre.
80.- Coñecer a atmosfera: a súa estrutura vertical e horizontal.
81.- Recoñecer a importancia da hidrosfera no clima da Terra e os efectos das correntes
oceánicas.
82.- Identificar a influencia da biosfera nos demais sistemas do planeta.
83.-  Definir  os procesos que achegan calor á Terra e as consecuencias do gradiente
xeotérmico.
84.- Coñecer a teoría neptunista e contraccionista.



85.- Coñecer a teoría da deriva continental de Wegener e as súas probas.
86.- Entender as características das dorsais oceánicas.
87.- Relacionar os procesos que ocorren nos bordos de placa e as súas consecuencias.
88.- Coñecer os movementos das placas litosféricas. 
89.- Diferenciar os distintos tipos de converxencia de placas e os procesos xeolóxicos
característicos.
90.- Comprender os procesos relacionados coa dinámica sublitosférica.
91.- Interpretar os procesos xeolóxicos entre placas na litosfera oceánica e na continental.
92.- Coñecer a composición do magma e os factores que inflúen no magmatismo.
93.- Diferenciar os tipos de magmas.
94.- Identificar as estruturas resultantes do emprazamento dos magmas.
95.- Coñecer os tipos de actividade volcánica.
96.- Entender o proceso de metamorfismo, cambios que se producen e os seus tipos.
97.- Coñecer as características das rochas magmáticas e metamórficas.
98.- Comprender os tipos de deformacións que se producen nas rochas.
99.- Determinar os riscos xeolóxicos derivados do vulcanismo e da sismicidade.
100.- Coñecer o proceso de meteorización das rochas e os seus tipos.
101.- Definir o proceso de edafización e os factores que o determinan.
102.- Identificar os procesos de mobilización de clastos.
103.- Entender os tipos de madureza do sedimento e coñecer as diferentes estruturas
sedimentarias.
104.- Comprender a diaxénese e as súas fases.
105.- Definir o proceso de fosilización e os cambios que se suceden mentres transcorre.
106.- Coñecer a clasificación das rochas sedimentarias e os usos industriais de rochas e
minerais petroxenéticos.
107.- Definir os riscos xeolóxicos asociados cos procesos externos.
108.- Coñecer os procesos de formación do universo e do Sistema Solar.
109.- Describir os procesos de formación da Terra e da Lúa.
110.- Coñecer os principais acontecementos do Precámbrico.
111.- Describir os principais acontecementos xeolóxicos e biolóxicos que ocorreron nos
diferentes períodos do Paleozoico.
112.- Coñecer os sucesos característicos do Mesozoico
113.- Describir a oroxenia alpina e a glaciación cenozoica.
114.- Entender a aparición do xénero Homo e a súa evolución.
115.- Relacionar as actividades humanas cos seus impactos sobre o medio natural.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  dous  exames  por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as
avaliados  negativamente  na primeira  e  segunda  avaliación,  os  suspensos  na terceira
avalaación recupereran na proba final de xuño.

O exame será unha proba escrita a base de preguntas que incluan conceptos, esquemas,
gráficas,  etc..  Valorarase  a  aprendizaxe  de  contidos  conceptuais  e  tamen  o  manexo
destes polos estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou
tipo  test  (exercicios  de  opción  múltiple).  Faranse  traballos  que  inclúan  aspectos
transversais  e  propios  da  materia  que  poderán  ser  xpostos  na  clase  que  terán
cualificación específica. Non se fará nota media se a nota  de un ou varios controis e
inferior a 4 tendo que recuperar eses contidos.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha
ou todas as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Aqueles alumnos/as sorprendidos polo profesor copiando terán que examinarse de toda a
materia en xuño.



Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e
tamen as obtidas nas aulas, como resposta a preguntas puntuais, asi como a actitude nas
mesmas. Tamén seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan
baixo a orientación do profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada
polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no
curso escolar.

 
BACHARELATO 

Bioloxía e Xeoloxía 1 
Programación 

 

Unidade 1 



  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A materia viva

Descrición da unidade
A seguinte unidade é unha introdución ao estudo molecular dos compoñentes da materia viva.
Consideramos  que a  análise  destes  contidos  pode facilitar  o  estudo e a  comprensión dos
procesos biolóxicos que se desenvolven no programa e que senta as bases para o programa
de Bioloxía de segundo curso de Bacharelato. 

Comeza  coas  características  que  definen  aos  seres  vivos  e  os  niveis  de  organización.
Pensamos que se debe facer fincapé na uniformidade molecular de todas as formas de vida e,
á vez, na súa gran complexidade comparada coa materia inerte.

A  continuación,  desenvólvense  os  bioelementos,  as  biomoléculas  inorgánicas  e  as
características  comúns  das  biomoléculas  orgánicas.  É  esencial  fixar  os  conceptos  de
bioelemento  e oligoelemento,  destacar a importancia do carbono como elemento base das
moléculas  dos  seres  vivos  e  relacionar  a  natureza  dipolar  da  auga  coas  súas  funcións
biolóxicas e o papel dos sales minerais na formación de estruturas de protección e soporte.
Ademais,  consideramos fundamental  que os alumnos e as alumnas recoñeza os principais
grupos funcionais que forman parte das biomoléculas orgánicas.

Nos  seguintes  apartados  desenvólvense  os  distintos  grupos  de  biomoléculas  orgánicas:
glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. É importante que o alumnado coñeza a estrutura
química de cada tipo molecular e as súas principais funcións biolóxicas. Tamén se debe insistir
nos  enlaces  implicados  na  formación  dalgunhas  moléculas  como  o  O-glicosídico,  a
esterificación dunha graxa, o enlace peptídico e o fosfodiéster. Debe facerse fincapé, ademais,
na insolubilidade dos lípidos e no carácter anfipático dos fosfolípidos; na enorme variedade de
proteínas distintas  que se poden  construír  cos  20 aminoácidos  e a  súa relación  coa gran
cantidade de funcións biolóxicas que realizan, destacando o papel enzimático. Por último, os
alumnos e as alumnas deben comprender os procesos básicos implicados na transmisión da
información xenética, e identificar o papel de cada ácido nucleico.

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª e 4.ª semana de setembro e a metade da 1.ª semana de outubro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



-  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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC).

•  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 sales
minerais.

-   As
características
das
biomoléculas
orgánicas.

• Os glícidos

-  Monosacáridos.

-  Disacáridos.

-  Polisacáridos.

  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  sales
minerais  nos  seres
vivos  e  as  súas
funcións biolóxicas.

CCL,

CMCT,

CAA,

CD,

CCEC



-   Representación
da fórmula lineal
da glicosa.

-  Esquematización
do  enlace  O-
glicosídico.

• Os lípidos

-  Ácidos graxos.

-   Triacilglicéridos
ou 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  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.

  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

  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

 



5. COMPETENCIAS CLAVE / DESCRITORES / DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación lingüística

-   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Define  e  utiliza
correctamente  termos
relacionados  coa  unidade
como  bioelemento,
biomolécula,
oligoelemento,
monosacárido,
aminoácido, nucleótido...

-   Utiliza  con  corrección  a
linguaxe escrita e oral para
expresar os coñecementos
adquiridos  sobre  os
compoñentes  da  vida,
mediante a resolución das
distintas  actividades  que
se piden na unidade.

-   Realiza  textos  con
corrección para elaborar o
resumo final da unidade.

-   Efectúa  a  lectura
comprensiva  da  lectura
inicial  e  extrae  as  ideas
principais.

-  Mostra iniciativa á hora de
intervir no debate asociado
ao vídeo que se propón na
unidade  e  respecta  as
opinións alleas.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

-   Aplicar  métodos  de
análise  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 preguntas.

-  Coñece as características
dos seres vivos.

-   Coñece  os  principais
bioelementos  e  a
importancia do carbono.

-  Describe as características
das  biomoléculas  e  as
súas funcións biolóxicas.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Mira os vídeos incluídos na
web  asociados  á  unidade
para  reforzar  os  contidos
estudados.

-   Usa  habitualmente  a
información  incluída  na
web  de  Anaya  para
afianzar a comprensión de
conceptos.

-   Realiza  as  actividades
interactivas da unidade.

-   Busca  información  e
elabora  informes  a  partir



dela  sobre  os  sales
minerais  en  disolución  e
precipitadas.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

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

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Utiliza  os  mapas
conceptuais  da  unidade
para  estruturar  os
contidos.

-   Elabora  táboas  coas
propiedades e funcións da
auga  e  as  funcións  dos
monosacáridos  e  dos
disacáridos.  

-  Autoavalíase realizando o
resumo final da unidade, o
test de autoavaliación e as
actividades  de  peche
desta unidade.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Valora  a  importancia  do
coñecemento  científico  no
modo  de  vida  da
sociedade actual.

-   Recoñece os seres vivos
como  sistemas  que  se
rexen polas leis da física e
da química e valora a súa
uniformidade  molecular
afastándose  de
interpretacións
pseudocientíficas da vida.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-  Mostrar iniciativa persoal
para iniciar  ou promover
accións novas. 

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

-  Mostra iniciativa á hora de
intervir no debate proposto
na unidade.

-   Deduce  a  partir  dunha
secuencia  de  bases  do
ADN  a  febra
complementaria,  a
secuencia  do  ARNm  e  a
secuencia  dos
aminoácidos.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-   Coñece  as  formas  de
representar  as  moléculas
e  valora  a  súa  correcta
representación.

-   Interpreta  debuxos
esquemáticos dos enlaces
químicos  estudados  e  os
procesos  de  transmisión
da información xenética.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se propón ao final en «Fai o teu propio resumo».



-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, pipetas, matraces, colorantes, chisqueiro,
etc.) para identificar a presenza de glícidos e proteínas en distintos medios e realizar unha
reacción de saponificación.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc. que lle servirán ao alumnado
para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  dispón  de  diferentes  vídeos,  presentacións,  simulacións  e  actividades
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear
varios  modelos  de  exames  resoltos  con  preguntas  sobre  cada  un  dos  estándares  de
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 2 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A vida e a súa organización

Descrición da unidade 
A unidade mostra, desde unha óptica evolutiva, o paso desde o nivel de organización celular
ata chegar aos organismos pluricelulares complexos, nos que as células se diferencian para
formar tecidos. Expóñense tamén xeneralidades sobre as formas non celulares.



Os contidos desta unidade son a base para o estudo e a comprensión do programa de Bioloxía
dos cursos do bacharelato. Para tratalos é conveniente que os alumnos e as alumnas repasen
os temas referentes ás características da materia viva.

A unidade comeza explicando a estrutura xeral das células procariota e eucariota. É importante
que o alumnado distinga claramente entre estes dous graos de complexidade da célula, así
como que diferencie a célula animal da vexetal, por constituír os alicerces de futuros estudos.

A continuación estúdase a célula como unidade funcional dos seres vivos e o metabolismo e a
membrana plasmática cos distintos tipos de transporte de substancias. Debe facerse fincapé
nas diferenzas e na relación entre o anabolismo e o catabolismo. É importante que o alumnado
coñeza a localización celular e os produtos iniciais e finais dalgunhas rutas catabólicas, como a
respiración aerobia e a fermentación; e anabólicas, como a fotosíntese e a quimiosíntese, e
que sexa capaz de establecer as diferenzas entre elas.

O seguinte apartado desenvolve o concepto de pluricelularidade, o que nos conduce ao estudo
da diferenciación celular e a formación de tecidos, e, por último, das formas de organización
pluricelular.  Neste  punto  considérase  fundamental  que  o  alumnado  coñeza  as  principais
características, tanto da organización vexetal como da animal.

Ademais dos conceptos anteriormente sinalados,  trátanse outros como o medio interno e a
homeostase; as formas de organización que están na fronteira, como son os virus. Tamén se
fai unha breve recensión das outras formas non celulares que, tradicionalmente, se estudan
con eles.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Metade da 1.ª semana e 2.ª e 3.ª semana de outubro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  A célula: 
-   Estrutura  básica

das células.
-   A  célula

procariota  e  a
célula eucariota.

  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



-   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.
-   Outras  formas

non  celulares:
plásmidos,
viroides e prións.

  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.   Elabora  traballos
con pulcritude..

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Comunicación
lingüística

-  Comprender o sentido dos
textos escritos e orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
coa célula e os seus tipos,
os  organismos
pluricelulares,  as  formas
non  celulares,  etc.,  tales
como:  célula,  citoplasma,
fimbrias,  ribosomas, virus,
prións, fotosíntese, etc.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, o
resumo que se propón ao
final do tema.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as
características  e  funcións
dos  diferentes  tipos  de
células, os seus orgánulos
e  os  organismos,  que  se
piden  nas  diversas
cuestións propostas.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

Competencia
matemática  e
competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece as características
das células, os seus tipos
e as  súas funcións,  tanto
en  organismos
unicelulares  como
pluricelulares,  así  como o
seu  metabolismo  e  as
características  dos
axentes non celulares. 

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
os  intercambios  de
elementos  químicos  nas
distintas  reaccións  do
metabolismo celular.

Competencia dixital -   Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-  Usa diferentes fontes para
obter información sobre as
células  procariotas  e
eucariotas  e  o  seu
metabolismo  e
diferenciación  celular,  e
sobre  os  virus,  os
plásmidos, os viroides e os



prións.

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  as
células,  os  organismos
pluricelulares  e as formas
non celulares.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaxe.

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

-   Avaliar  a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  elabora
resumos,  táboas,
esquemas e debuxos para
diferenciar  as  estruturas
celulares  e  os  distintos
tipos  de  células  e
organismos,  e  os
diferentes  procesos
metabólicos...

-   Utiliza imaxes e debuxos
esquemáticos  propostos
no  texto  e  nos  medios
audiovisuais
proporcionados,  e
indicados  ao  longo  da
unidade,  para  mellorar  o
proceso de aprendizaxe.

-  Toma conciencia sobre os
coñecementos  adquiridos
das  unidades  básicas  da
vida e a súa organización
en organismos complexos,
realizando  o  test  de
autoavaliación.

Competencias sociais e
cívicas

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

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

-  Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  da
célula  e  o  seu
metabolismo,  e  dos
axentes non celulares para
o  coñecemento  do  ser
humano  e  para  resolver
problemas de saúde.

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  elaboración  e
observación  de  diferentes
preparacións  para  o
estudo da célula.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Mostrar  iniciativa  persoal
para  iniciar  ou  promover
accións novas. 

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar,  de
forma  adecuada,  as
tarefas recomendadas.

-  Participa activamente, con
iniciativa,  no
recoñecemento  dos



diferentes tipos de células,
organismos  pluricelulares
e  formas  non  celulares,
buscando  imaxes  destes
en distintas páxinas webs.

Conciencia  e
expresións culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións con sentido
estético.

-  Coñece e utiliza distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais que utiliza, como
os  esquemas,  debuxos,
presentacións,  etc.,  das
células  e  dos  demais
elementos  estudados
nesta unidade.

-   Utiliza  imaxes  de
microscopía para o estudo
das células e dos virus, as
súas  estruturas,  etc.,  e
aprecia a estética destas.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo das células, dos
organismos pluricelulares e das formas non celulares que se tratan nesta unidade:

- Fontes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páxinas webs, etc., que lle servirán
ao  alumnado  para  ampliar  coñecementos  e  lle  axudarán  a  realizar as  cuestións  de
ampliación.

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se propoñen ao final da unidade e o
resumo que se propón no apartado «Fai o teu propio resumo».

- Material  de  laboratorio  diverso (microscopio,  micrótomos,  portaobxectos,  placas de Petri,
colorantes, etc.) para poder observar as células en diferentes preparacións sinxelas.

- Preparacións microscópicas de células animais e vexetais, que lle permitirán ao alumnado
poñer en práctica os seus coñecementos teóricos e identificar os diferentes tipos celulares.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.,  que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo dos
tecidos e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.



 

Unidade 3 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descriptores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os tecidos

Descrición da unidade
Na unidade anterior vimos qué é un tecido, e como estes se agrupan e forman órganos, os
cales, á súa vez, constitúen aparatos e sistemas. 

Nesta unidade estudaremos os tecidos nos vexetais e nos animais.

Antes de comezar coa aprendizaxe dos tecidos, cremos que é importante que o alumnado
recorde  os  conceptos  de  organismo  unicelular  e  pluricelular,  diferenciación  celular,
organización cormófita e talófita; e igualmente é importante que refresque os coñecementos
adquiridos en cursos anteriores sobre a célula.

No estudo de cada un dos tecidos  vexetais  faise  unha breve descrición  das súas células,
destacando  as  características  máis  significativas  que  teñen;  indícase  cal  é  a  súa  función
principal, sinálanse os tipos que existen e indícase a súa localización dentro do vexetal. 

Nos tecidos animais descríbese, de forma superficial, a composición de cada un, indícanse as
variedades que existen de cada un deles e móstranse a súa función e a súa localización dentro
do organismo.

Para o estudo da histoloxía, tanto animal como vexetal, cremos que é moi importante o apoio
gráfico;  por  iso,  a  descrición  do  tecido  debe  ir  acompañada  de  imaxes  deste,  como
microfotografías, diapositivas, transparencias e preparacións microscópicas.

2. TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de outubro e 1.ª semana de novembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Os  tecidos
vexetais:

-
Clasificació
n, 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
parenquimátic
os,  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

  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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos  tecidos  animais  e
vexetais  tales  como:
microvilosidade,  sinapse,
cámbium,  célula  glial,
lenticela, periósteo, cutina,
etc.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as
características  e  funcións
de  diferentes  tecidos
vexetais e animais que se
piden  en  diversas
cuestións propostas.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, o
apartado  «Elabora  o  teu
propio  resumo»  que  se
propón  ao  final  da
unidade.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece as características
dos  principais  tecidos
vexetais  e  animais,  e  as
funcións que realizan cada
un deles nos seres vivos.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
o efecto que producen as
estrugas  no  ser  humano,
por que as árbores vellas
aínda  que  teñan  oco  o
centro seguen vivas, etc. 

-   Coñece  os  procesos  da
técnica  histolóxica  e  a
importancia  que  ten  esta
técnica  para  resolver
problemas de saúde.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

-   Seleccionar  o  uso  das
distintas  fontes  segundo
a  súa  fiabilidade  para  o
seu coñecemento.

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  os
tecidos vexetais e animais.

-   Interpreta  información
gráfica  identificando  en



imaxes  diferentes  tecidos
vexetais  (parénquimas,
colénquimas,
esclerénquimas, lenticelas,
etc.)  e  animais  (epitelios,
conxuntivos,  óseos,
cartilaxinosos, musculares,
etc.).

-   Usa distintas fontes para
obter información sobre os
tecidos  que  forman  parte
dos  diferentes  tipos  de
órganos como:  estómago,
arteria, pel e óso.

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe. 

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos  das
características  dos
diferentes  tecidos,
organiza a información en
táboas  sobre  as
semellanzas  e  as
diferenzas  entre  distintos
tecidos  ou  compoñentes
dos tecidos.

-   Utiliza  imaxes e debuxos
esquemáticos  de:
lenticelas,  tecidos
condutores,  epitelios,
tecidos  conectivos,  ósos,
sarcómeros,  neuronas,
etc.  para  mellorar  o
proceso de aprendizaxe.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre os tecidos e  valora
os seus logros  realizando
o test de autoavaliación.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  elaboración  e
observación  de  diferentes
preparacións histolóxicas.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

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

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas.

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa  no
recoñecemento  dos
diferentes tipos de tecidos
buscando  imaxes  destes
en distintas páxinas webs. 

-   Mostra  interese  por
investigar  que  tecidos
forman parte de diferentes
tipos  de  órganos  tales



como: estómago, pel, etc.

Conciencia  e expresións
culturais

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

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  debuxos
esquemáticos  (sarcómero,
corte  dun  óso,  vasos
condutores, neurona, etc.)
no  estudo  dos  tecidos  e
valora a estética.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza
(imaxes  de  diversos
tecidos vexetais e animais,
presentacións, etc.).

-   Utiliza  diversas
microfotografías  para  a
identificación de tecidos e
aprecia a estética destas.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente  material  de  laboratorio  (microscopio,  micrótomos,  colorantes,  etc.)  para  poder
realizar diferentes preparacións histolóxicas sinxelas.

- Preparacións microscópicas de tecidos animais e vexetais, que lle permitirán ao alumnado
poñer en práctica os seus coñecementos teóricos identificando os distintos tecidos.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  dispón  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo dos
tecidos e en moitos casos para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.



 

Unidade 4 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
As funcións de reprodución

Descrición da unidade
Nesta  unidade  desenvólvense  as  funcións  de  reprodución  nas  que  hai  que  destacar  as
diferenzas entre a reprodución sexual e a asexual, e as vantaxes e os inconvenientes de cada
unha. 

Consideramos de grande importancia que o alumnado coñeza a finalidade da mitose como
proceso  de  reprodución  celular  que  conduce  á  obtención  de  dúas  células  xeneticamente
idénticas,  e da meiose como mecanismo de compensación do número de cromosomas na
reprodución sexual e que, ademais, conduce ao aumento da variabilidade.

As principais dificultades que podemos encontrar nesta unidade refírense ao ciclo celular e ao
estudo das fases da mitose e da meiose.

No  ciclo  celular  algúns  alumnos  e  algunhas  alumnas  teñen  dificultades  para  entender  a
dotación cromosómica da célula en cada fase. Propoñemos que durante o estudo se utilice a
imaxe do ciclo xunto coa gráfica do exercicio 9 das actividades de reforzo e ampliación. 

En canto ao estudo da mitose e da meiose hai alumnado que no memoriza os acontecementos
de cada fase. Neses casos pode ser suficiente con que coñezan a finalidade e o significado
biolóxico  de  cada  proceso,  o  número  de  cromosomas  das  células  fillas,  o  concepto  de
sobrecruzamento e a súa importancia.

2. TEMPORALIZACIÓN

2.ª, 3.ª e a metade da 4.ª semana de novembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Comprender o significado da reprodución.



-  Coñecer os distintos tipos de reprodución asexual.

-  Recoñecer os mecanismos de división celular.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  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

  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



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.

  5.   Mostrar  iniciativa
nas  actividades
propostas na aula.

  5.1.   Mostra iniciativa  e
dá  conta  das
actividades
propostas.

CSIEE

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Competencia  en
comunicación lingüística

-   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais. 

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Define  e  utiliza
correctamente  termos
relacionados  coa
reprodución  como espora,
gameto,  célula  somática,
célula  xerminal,
fecundación, cigoto, etc.

-   Utiliza  con  corrección  a
linguaxe escrita e oral para
expresar os coñecementos
adquiridos  sobre  a
reprodución,  mediante  a
resolución  das  distintas
actividades  que  se  piden
na unidade.

-   Realiza  textos  con
corrección  sobre  o  ciclo
biolóxico, o ciclo celular, a
citocinese,  etc.,  e  para
elaborar o resumo final da
unidade.

-  Realiza comprensivamente
a  lectura  das  actividades
de reforzo e  ampliación  e
contesta correctamente as
cuestións.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

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

-  Comprender e interpretar
a información presentada
en formato gráfico.

-   Interpreta  a  gráfica  da
cantidade  de  ADN  das
actividades finais.

-   Coñece  a necesidade  da
reprodución  e  os  seus
tipos. 

-  Coñece as fases do ciclo
celular  e  da  mitose,  e  os
distintos  tipos  de
reprodución asexual. 

-   Describe  as  fases  da
meiose  e  explica  a  súa
importancia na reprodución
sexual. 

-   Deduce,  a  partir  dunha
gráfica,  a  cantidade  de
ADN  dunha  célula  e
relaciónao co ciclo celular.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-   Mira  os  vídeos,  incluídos
na  web  de  Anaya  e
recomendados na unidade,
para  reforzar  os  contidos
estudados.

-   Usa  habitualmente  a
información  incluída  na
web  de  Anaya,  como  as
presentacións «O ciclo de
vida  da  ra»,  «A  división
celular en eucariotas», «O
ciclo  celular  en



eucariotas»,  «A  estrutura
dun cromosoma» etc. para
afianzar a comprensión de
conceptos.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

-   Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos
que  hai  que  realizar  no
proceso de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos  de
aprendizaxe.

-   Utiliza  os  mapas
conceptuais  da  unidade
para  estruturar  os
contidos.

-   Resume  nun  esquema
conceptual  as  fases  da
mitose  e  os  tipos  de
reprodución asexual.  

-  Autoavalíase realizando o
resumo final da unidade, o
test de autoavaliación e as
actividades de peche desta
unidade.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Valora  a  importancia  do
coñecemento  científico  no
modo  de  vida  da
sociedade actual.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas. 

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

-  Mostra iniciativa á hora de
intervir  nas  actividades
propostas  e  respecta  as
opinións alleas.

-   Busca  información  e
elabora  informes  a  partir
dela sobre o tema.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-   Coñece  as  formas  de
representar  os  ciclos
biolóxicos,  a  mitose  e  a
meiose  e  valora  a  súa
correcta representación.

-   Interpreta  debuxos  e
fotografías  das  fases  da
mitose e da meiose.

-  Realiza debuxos das fases
da mitose e da meiose.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se propoñen ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Fotografías e preparacións microscópicas para identificar as fases da mitose e da meiose.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.



- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya,  disponse de diferentes vídeos e presentacións, que constitúen un apoio
eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a ampliación de contidos.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 5 

  1.  Presentación da unidade 

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A biodiversidade e a súa conservación

Descrición da unidade
Na presente unidade estúdase a diversidade biolóxica ou biodiversidade desde o punto de vista
da súa orixe, a súa distribución e a súa conservación. Para iso dividimos a unidade en catro
bloques: o concepto de biodiversidade e as teorías que explican a súa orixe, os mecanismos
da evolución que orixinan a biodiversidade,  a distribución da biodiversidade na Terra, e as
ameazas e os mecanismos de conservación da diversidade biolóxica.
No primeiro bloque introdúcese o concepto de biodiversidade proposto na Conferencia de Río
de Xaneiro de 1992 e estúdanse as teorías fixistas e as evolucionistas que explicaron a súa
orixe  ao longo da historia.  É importante destacar a influencia  do pensamento social  e  das



crenzas relixiosas no desenvolvemento da ciencia e que o alumnado sexa capaz de valorar, a
pesar dos erros, a importancia das teorías evolucionistas anteriores á selección natural.
No segundo bloque,  estúdanse os mecanismos da evolución como orixe da biodiversidade.
Desenvólvense  a  contribución  fundamental  da  teoría  da  selección  natural,  de  Darwin  e
Wallace,  e as achegas da teoría sintética proposta ao abeiro do desenvolvemento  doutras
ciencias. Deben destacarse a mutación e a recombinación como mecanismos de produción da
variabilidade nas especies sobre as que actúa a selección natural.
A  continuación,  desenvólvese  o  concepto  de  adaptación  dos  organismos  a  un  ambiente
cambiante  como  causa  da  evolución  e  produtor  de  biodiversidade,  e  a  especiación  ou
formación de novas especies que necesita dun illamento reprodutor. Estes dous conceptos son
imprescindibles para entender a orixe dos biomas e das zonas bioxeográficas que se estudan
no seguinte bloque.
O  terceiro  bloque  trata  a  distribución  da  biodiversidade  no  planeta  desde  dous  enfoques
distintos: segundo as condicións climáticas que dan orixe aos biomas e ás distintas zonas dos
ecosistemas acuáticos; e segundo o illamento que sufriron as diferentes zonas da Terra que
orixinou as zonas bioxeográficas. Consideramos importante tratar con certa profundidade as
diferenzas entre estes dous conceptos.
O bloque finaliza co estudo da biodiversidade en España e o fenómeno da insularidade como
proba da evolución e produtor de diversidade biolóxica.
A unidade  finaliza  analizando  as causas da perda de biodiversidade  que,  aínda que é un
fenómeno  natural,  na  actualidade  ten  un  importante  compoñente  antrópico.  Propóñense
algunhas medidas de conservación e protección aínda que consideramos importante insistir no
uso sostible dos recursos naturais.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Metade da 4.ª semana de novembro e 1.ª semana e metade da 2.ª semana de decembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 



-   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,  Stanley
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  dous  autores
que  defendan  as
ideas fixistas; define
evolución  e  cita
dous  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  cales
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  dous
exemplos  de
adaptacións
estruturais,  dous  de
adaptacións
fisiolóxicas  e  dous
de  adaptacións  do
comportamento.

CCL,

CMCT,
CAA,

CD

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

CCL,

CMCT,

CAA,

CD

  4.   Definir
biodiversidade  e
explicar  a  súa
distribución  ao

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

CCL,

CMCT,

CAA



longo  do  planeta
coñecendo  os
factores que inflúen
niso.

  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

  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

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
coa  unidade:  bioma,
ecosistema,  endemismo,
etc.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con corrección
e utilizando  o vocabulario
adecuado,  as  teorías
sobre  a  orixe  da
biodiversidade.

Competencia -   Manexar  os -   Aplica  os  coñecementos



matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-  Comprender e interpretar
a información presentada
en formato gráfico.

-   Resolver  problemas
seleccionando os datos e
as  estratexias
apropiadas.

adquiridos para explicar a
distribución da diversidade
de especies.

-   Coñece  os  ecosistemas
españois.

-  Resolve problemas sobre
a distribución de especies.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-   Mira  os  vídeos  que  se
recomendan  na  unidade
para  reforzar  os  seus
coñecementos.

-  Realiza presentacións das
principais  especies
endémicas do noso país.

-  Busca espazos protexidos
de España.

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe. 

-   Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos
que  hai  que  realizar  no
proceso de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

-   Deduce  as  adaptacións
que  debe  ter  un  ser  vivo
hipotético  nun  ambiente
determinado.

-   Esquematiza  o  efecto
barreira  sobre  a
pluviosidade  que
representan  as
cordilleiras.

-   Elabora  unha  cadea
latitudinal  dos  principais
biomas terrestres.  

-   Valora  os  seus
coñecementos  realizando
o resumo final da unidade,
o test de autoavaliación e
as  actividades  de  peche
desta unidade.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-  Valora a importancia que
ten  a  declaración  dos
espazos protexidos para a
protección  da
biodiversidade.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-  Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

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

-  Mostrar iniciativa persoal
para  iniciar  ou  promover

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-   Mostra  interese  polas
distintas teorías acerca da
orixe da biodiversidade. 

-   Propón  debates  acerca
das distintas teorías sobre



accións novas. 

-   Actuar  con
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

a orixe da biodiversidade e
propón  iniciativas  para
contribuír  á  conservación
dos espazos protexidos.

Conciencia  e expresións
culturais

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

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

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Valora o traballo realizado
polos  científicos  para
formular as súas teorías.

-   Constrúe  en  grupo  un
póster  no  que  se  sitúan,
de  modo  gráfico,  as
principais  especies  de
fauna de cada bioma.

-  Elabora un traballo gráfico
no  que  se  diferencian
mediante  cores  as
principais  rexións
bioxeográficas. 

-   Recompila  fotografías
sobre especies endémicas
do  noso  país  e  asóciaas
ás  súas  zonas
xeográficas.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo da biodiversidade e a
súa conservación que se realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Imaxes dos distintos ecosistemas coas especies de fauna e flora características.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.,  que
complementan a aprendizaxe.  A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
biodiversidade e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7.MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.



 

Unidade 6 

  1.  Presentación da unidade 

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A clasificación dos seres vivos

Descrición da unidade
A unidade iníciase sinalando a importancia que teñen a taxonomía e a nomenclatura no estudo
dos seres vivos, debido á gran diversidade de seres que existen. A continuación, descríbense
algúns  dos  criterios  que  teñen  en  conta  os  sistemas  naturais  de  clasificación,  que  se
fundamentan nas relacións filoxenéticas entre os seres vivos.  Posteriormente,  indícanse os
principais taxons que se utilizan na actualidade para clasificar os seres vivos, destacando a
especie  como o máis importante.  Por último,  enuméranse as pautas que segue o sistema
binomial,  ideado por Linneo, e que é o que se utiliza na actualidade para nomear os seres
vivos.

Unha vez coñecida a nomenclatura taxonómica, coméntase, de forma superficial, como variou,
ao longo do tempo, a clasificación dos seres vivos, ata chegar á actual dos cinco reinos, e así
comezar  a  estudar  cada un dos reinos  nos que se agrupan os  seres  vivos,  sinalando  as
características máis destacadas que presentan, e indicando os principais grupos que se inclúen
en cada un.

Para  unha  mellor  comprensión  desta  unidade  é  importante  que  o  alumnado  recorde  os
conceptos  seguintes:  organismo  procariota  e  eucariota,  nutrición  autótrofa  e  heterótrofa,
asociación simbiótica e os diferentes ciclos biolóxicos.

2. TEMPORALIZACIÓN

Metade da 2.ª semana e 3.ª semana de decembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Entender a necesidade de clasificar os seres vivos e poñerlles un nome científico para poder
identificalos.



- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  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

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-  Define diversos conceptos
relacionados  cos  seres
vivos  tales  como:
saprófito,  vibrión,
simbiótico,  pseudópodo,
notocorda,  carpóforo,
cormo,  etc.,  utilizando  un
vocabulario adecuado.

-   Compón  creativamente,
con corrección e utilizando
o  vocabulario  adecuado,
distintos  textos  para  a
realización  de  diversos
proxectos  de  traballo  que
se  propoñen  en  distintas
epígrafes.

-   Le  con  interese  e
comprensión  diferentes
textos  para  obter  a
información  necesaria
para  poder  realizar  os
diferentes  proxectos  de
traballo  que  se  propoñen
en distintas epígrafes.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece as características
dos  seres  vivos  e  utiliza
estes coñecementos para,
mediante  o  emprego
dunha  clave  dicotómica,
clasificar  seres  vivos,
como por exemplo o gato
e a aciñeira.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
distintas  cuestións
formuladas  como:
«diferenciar  entre
bacterias Gram + e Gram
–»  «como  se  moven  os
protozoos»,  «por que non
todas  as  algas  viven  á
mesma  profundidade?»,
«como resolven as plantas
o  problema  da
gravidade?», etc.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información.

-  Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

-  Utiliza os recursos da web
de  Anaya  para  obter  a
información  necesaria
para realizar os diferentes
proxectos  de  traballo  que
se propoñen nas diversas
epígrafes.

-   Interpreta  información
gráfica utilizando a árbore
filoxenética  dos  seres
vivos  para  explicar  as
relacións que existen entre
todos eles.



Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

-   Desenvolver  estratexias
que  favorezan  a
comprensión  rigorosa
dos contidos.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe  tales
como:  realiza  esquemas
(fai  un  esquema  das
moneras  segundo  a  súa
nutrición),  organiza  a
información en táboas (fai
unha  táboa  coas
características  dos  cinco
reinos, fai unha táboa coa
clasificación  dos fungos e
as  características  dos
seus  filos),  fai  resumos
como o que se propón ao
final  da unidade  «Elabora
o teu propio resumo». 

-   Realiza  o  test  de
autoavaliación para valorar
os  coñecementos
adquiridos  sobre  a
clasificación  dos  seres
vivos.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   É  consciente  da
importancia  que  ten
clasificar os seres vivos e
darlles  un  nome científico
para poder estudalos e, no
caso dos microorganismos
causantes  de
enfermidades,  conseguir
encontrar  remedios  para
combatelas,  e  valora  a
importancia  que  teñen
para iso as claves.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas. 

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

-   Encontrar  posibilidades
no ámbito que outros non
aprecian.

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-   Mostra  iniciativa  para
buscar  información  e
propoñer  hipóteses  sobre
a  conquista  do  medio
terrestre  por  parte  das
plantas.

-   Participa  activamente  na
clasificación,  mediante  o
uso de claves, de distintos
organismos  do  ámbito
como:  árbores,  insectos,
etc.

Conciencia e expresións
culturais

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

-   É  consciente  da
importancia  que  ten
clasificar  os seres vivos e
darlles  un  nome científico
para poder estudalos e, no
caso dos microorganismos
causantes  de
enfermidades,  conseguir



ao seu desenvolvemento.

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

encontrar  remedios  para
combatelas,  e  valora  a
importancia  que  teñen
para iso as claves.

-   Valora  a  importancia  do
traballo  realizado  polos
científicos, que se citan no
eixe  cronolóxico,  sobre  a
clasificación  dos  seres
vivos, e a importancia que
tivo  o  sistema  binomial
ideado  por  Linneo  para
nomear  os  seres  vivos,
que facilita a comunicación
entre os científicos. 

-   Utiliza  debuxos  e
fotografías  para  o
recoñecemento  de
diferentes  seres  vivos  e
estudar  as  súas
características.

-   Respecta  toda  a
diversidade  biolóxica  do
ámbito e goza dela.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo da clasificación dos
seres vivos que se realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que mande o profesor das que
se propoñen nas distintas epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao
final da unidade e o resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferentes guías de campo de: fungos, plantas, animais, etc. e diferentes claves dicotómicas
que se utilizarán para clasificar e identificar plantas, animais, etc.  

- Diferente material  de laboratorio (microscopio,  lupas,  diversos recipientes,  etc.)  utilizarase
para  a  observación  de  seres  microscopios  (protozoos,  algas  microscópicas,  esporas  de
fungos, etc.).

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para recompilar información que lle axudará a realizar os proxectos de traballo que
se propoñen en distintos apartados da unidade e as cuestións de reforzo e ampliación que se
propoñen ao final da unidade.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe.  A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
unidade e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE



O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 7 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
As plantas

Descrición da unidade
Nesta unidade centrámonos no estudo das funcións de nutrición, relación e reprodución nas
plantas.
Comezamos expoñendo  brevemente  a  nutrición  nas  briófitas  e  destacamos  que,  debido  á
ausencia de sistema vascular, estas plantas obteñen os seus nutrientes por osmose, o que vai
limitar o seu tamaño, xa que se fosen de maior medida probablemente moitos dos nutrientes
non  chegarían  a  todas  as  células.  Posteriormente,  centrarémonos  nas  cormófitas,  onde  a
aparición do aparato vascular fai que alcancen independencia con respecto ao medio acuático.
Debido a que as raíces son, polo xeral, subterráneas, non sempre se aprecian as funcións que
realizan; por iso, é interesante que o estudante coñeza os mecanismos de entrada da auga e
dos sales minerais ao interior da planta. 
Sobre as follas é interesante que os alumnos e as alumnas comprendan que, ademais de ser
un órgano especialmente  adaptado para realizar  a captación da luz,  están adaptadas para
evitar a perda excesiva de auga.
En canto ao estudo das hormonas vexetais, hai que recoñecer a dificultade que ten para os
estudantes, de aí que recorrésemos a facer unha exposición o máis gráfica posible do papel
das hormonas nas plantas.
Comezamos coa reprodución asexual,  que facilita que a planta se propague rapidamente e
invada un territorio novo. Na reprodución vexetativa artificial obsérvase como esta capacidade
foi utilizada polo ser humano para o desenvolvemento de cultivos de plantas alimenticias e
plantas ornamentais.
Na reprodución sexual  das plantas sinalamos qué implica a meiose e a fusión das células
xerminais  e o desenvolvemento  de órganos reprodutores  especiais,  como os  gametanxios,
para adaptarse ao medio aéreo. 
Por último, tratamos a reprodución das plantas con sementes. Como se pode ver, en primeiro
lugar, queremos que se observen as diferenzas existentes entre a flor das anxiospermatófitas e
das coniferófitas.



2. TEMPORALIZACIÓN

2ª e 3.ª semana de xaneiro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  nutrición  nas
plantas.

-   As  funcións  de
relación  nas
plantas.

-   A  función  de
reprodución  nas
plantas.

-  A reprodución en
briófitas  e
pteridófitas.

-   A  reprodución
nas  plantas  con
sementes.

  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  sales  minerais
polas plantas.

  2.1.  Explica os procesos
de  absorción  da
auga  e  dos  sales
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 elaborado.

CMCT,

CD

  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

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-  Le con interese as lecturas
recomendadas  polo
profesor  e  realiza  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
coas plantas  como:  zume
bruto,  estomas,  látex,
polinización, etc.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con corrección
e utilizando  o  vocabulario
adecuado, as funcións das
plantas que aparecen nas
distintas  actividades  da
unidade.

-   Elabora  o  seu  propio
resumo  utilizando  a  guía
da unidade.

Competencia matemática
e  competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Valora o traballo científico
no estudo das funcións de
nutrición e de relación das
plantas.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos para explicar  o
movemento  relativo  das
plantas. 

-   Coñece  os  tipos  de



reprodución  asexual  e  a
súa  aplicación  en
horticultura e xardinería.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-   Mira  os  vídeos  que  se
recomendan  na  unidade
para  reforzar  os  seus
coñecementos.

-   Consulta  os  esquemas
que se presentan na web
para  construír  outros
semellantes  referidos  a
distintas epígrafes.

-  Fai presentacións para os
seus compañeiros sobre a
flor, o froito e a semente.

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe. 

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

-   Desenvolver  estratexias
que  favorezan  a
comprensión  rigorosa
dos contidos. 

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Recompila  información
sobre  as  aplicacións  das
hormonas vexetais.

-   Esquematiza  de  forma
gráfica  o  proceso  da
reprodución.

-  Resolve as actividades de
ampliación  e  formula
outras de semellante nivel.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Recoñecer  riqueza  na
diversidade de opinións e
ideas.

-  Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
plantas  e  a  súa
reprodución  para  o  ser
humano.

-   Recoñece  o  traballo
científico  que  se  leva  a
cabo  coas  plantas  para
conseguir  un  mellor
aproveitamento humano.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

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

-   Encontrar  posibilidades
no ámbito que outros non
aprecian. 

-   Asumir  riscos  no
desenvolvemento  das
tarefas ou dos proxectos.

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-   Mostra  interese
achegando  plantas
silvestres do ámbito para o
seu estudo coa lupa. 

-   Expresa  que  proxectos
levaría  a  cabo  no  seu
ámbito  para  manter  a



vexetación.

Conciencia  e  expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  debuxos
esquemáticos,  como  as
partes da flor ou o proceso
de polinización, no estudo
das plantas.

-   Valora  a  estética  das
ilustracións  da  unidade  e
utiliza  distintos  recursos
para  realizar  as  súas
propias ilustracións. 

-   Utiliza  fotografías  de
plantas para identificalas e
clasificalas.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo das plantas que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumno, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente material de laboratorio (a lupa binocular,  etc.)  que se utilizará para observar as
partes das plantas e diferentes formas de froitos.

- Preparacións microscópicas de tecidos vexetais, estomas, esporanxios, grans de pole, etc.,
que lle permitirán ao alumnado poñer en práctica os seus coñecementos teóricos.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo das
plantas e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A nutrición nos animais (I)

Descrición da unidade
Iniciamos con esta unidade didáctica un bloque de catro destinado a analizar e estudar en
detalle as funcións biolóxicas nos animais:
As dúas primeiras analizan o proceso da nutrición, tratan a dixestión e a respiración na unidade
8, e a circulación e a excreción na unidade 9.
Nas  seguintes  desenvólvense  as  funcións  de  relación  e  reprodución  (unidades  10  e  11,
respectivamente).
Todas as  unidades  deste  bloque  se dotaron  da  mesma estrutura  interna,  de modo que  o
alumnado vexa facilitada a súa tarefa ao recoñecer certos elementos e organización común
nelas.  Basicamente,  estes  elementos  consisten  nunha  introdución  e  valoración  do  papel
biolóxico da función considerada, a base anatómica que a sustenta e a descrición dos procesos
fisiolóxicos que a desenvolven. 
Ademais,  tratouse,  ata  onde  a  madurez  intelectual  do  alumnado  destas  idades  e  a  base
conceptual  que  posúen  permitiron,  un  enfoque  comparado  entre  os  diferentes  grupos  de
animais, de modo que se analice o desenvolvemento da mesma función como logro evolutivo,
con diferentes progresos en cada un deles. Sen prexuízo do anterior, e para que a aprendizaxe
resultase o máis significativa posible, cando foi necesaria a elección dun modelo para ilustrar
como e onde se producen e regulan os diferentes procesos entre os vertebrados, escolleuse
para iso o ser humano. 
En canto ao desenvolvemento desta unidade resulta especialmente importante, dado o seu
carácter  introdutorio,  establecer  claramente  as  relacións  que  existen  entre  as  diferentes
funcións incluídas no proceso de nutrición e entre os aparatos e sistemas implicados, cuestión
que se trata inicialmente.
Un apartado posterior trata a función da dixestión e a estrutura anatómica xeral do aparato
dixestivo en invertebrados e vertebrados.
Nel preséntase o significado biolóxico da dixestión,  as etapas nas que se desenvolve e os
tratamentos mecánicos e químicos que sofre polo alimento.
Tamén se revisan os principais modelos de aparatos dixestivos en invertebrados e vertebrados.
Posteriormente, estúdase o aparato respiratorio e o seu papel no intercambio de gases. Por
último, introdúcese o concepto de superficie de intercambio gasoso e as súas características
esenciais, revisando os principais tipos de respiración: cutánea, traqueal, branquial e pulmonar.

2. TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de xaneiro e 1.ª semana de febreiro.



3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Expresarse  oralmente
con  corrección,
adecuación e coherencia.

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-  Exprésase con fluidez ante
as  preguntas  formuladas
polo profesor.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos  procesos  de  nutrición
e de respiración, así como
as  estruturas  anatómicas
implicadas.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  os  procesos
dixestivos e respiratorios.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, a
actividade  «Elabora  o  teu
propio  resumo»  que  se
propón ao final desta.

-   É  capaz  de  realizar
esquemas  que  poñan  de
manifesto  a  súa
capacidade  de  síntese  e
para  interrelacionar
conceptos.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

-   Manexar  os
coñecementos  sobre
ciencia e tecnoloxía para
solucionar  problemas,

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar



comprender  o  que
acontece ao noso redor e
responder a preguntas.

a  relación  entre  as
estruturas anatómicas e os
grupos zoolóxicos ou entre
as estruturas e a función.

-   É  capaz  de  realizar
exercicios  sinxelos  nos
que  haxa  que  empregar
procedementos
matemáticos para cálculos
básicos.

-   Comprende  a  relación
evolutiva existente entre as
diferentes  respostas  que
os seres vivos lle deron á
resolución  dun  problema
fisiolóxico  como  é  a
respiración ou a dixestión.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

-   Usa  con  eficacia  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  os
procesos  fisiolóxicos  da
respiración e da dixestión.

-   Interpreta  información
gráfica  mediante
esquemas  anatómicos  e
de procesos fisiolóxicos.

-  Usa diferentes fontes, con
criterio  e  rigor,  para  obter
información  sobre  os
mecanismos  fisiolóxicos
descritos no tema.

-   Elabora  con  eficacia
documentos  textuais  en
diferentes  formatos  (texto,
presentacións, etc.).

-   Cita  correctamente  as
fontes  no  seu  traballo  e
evita  o  uso  indebido  da
información  sen  as
referencias  adecuadas
(corta-pega).

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos,  organiza  a
información en táboas que
comparen  os  diferentes
modelos  respiratorios  e
dixestivos  nos  grupos
animais  mencionados  no
texto.

-  Utiliza imaxes anatómicas
e  diagramas  de  fluxo  de
información  para  mellorar
o proceso de aprendizaxe.



-   Elabora  esquemas
sintéticos  que
interrelacionan  diferentes
partes do texto.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  os  apartados
tratados no tema e valora
os  seus  coñecementos
realizando  o  test  de
autoavaliación.

-  Realiza as actividades do
tema  para  repasar  e
afondar.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

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

-   Recoñecer  riqueza  na
diversidade de opinións e
ideas.

-   Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
bases  fisiolóxicas  e
anatómicas  dos  procesos
dixestivo  e  respiratorio
para a comprensión deste
mecanismo  e  as  súas
posibles  aplicacións
médicas,  veterinarias,
biotecnolóxicas, etc.

-   Participa  activamente,  no
traballo  do  laboratorio,  na
realización  de  diseccións
ou  noutras  tarefas
alternativas  con maquetas
para estudar a anatomía e
a  función  dos  procesos
tratados no tema.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas. 

-  Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa na realización de
traballos  de  grupo  ou
individuais  propostos  polo
profesor sobre os contidos
tratados no tema.

-   Mostra  interese  por
investigar algúns aspectos
propostos  nas  actividades
de  afondamento  contidas
no tema.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen e tiveron os debuxos
esquemáticos  para  a
descrición  das  claves
anatómicas  e  fisiolóxicas
das  funcións  dos  seres
vivos.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos



materiais  que  utiliza  na
elaboración  das  súas
producións persoais.

-   Valora  e  avalía
correctamente  o  rigor  e
representatividade coa que
se  describen  elementos
anatómicos  ou  procesos
fisiolóxicos  en  obras
literarias, artísticas, etc.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente material  de laboratorio para realizar diseccións ou ben a utilización de modelos
clásticos para comprender a anatomía dos grupos animais empregados.

- Ilustracións e láminas sobre os aspectos anatómicos e fisiolóxicos descritos no tema.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  animacións,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe.  A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
respiración e da dixestión animal e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 9 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos



  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A nutrición nos animais (II)

Descrición da unidade
Esta unidade completa a explicación das funcións de nutrición. Nela analízanse os procesos de
circulación e excreción.

Seguindo o esquema xeral formulado para todas as unidades de fisioloxía, introdúcese a base
anatómica do sistema circulatorio  dos mamíferos,  por  ser  este o que presenta unha maior
complexidade e, ademais,  por tratarse do modelo a partir  do cal se entenden os procesos
fisiolóxicos do ser humano.

Ao comezo da unidade analízase o significado biolóxico dos aparatos circulatorios e detállanse
os compoñentes destes, estúdase a estrutura e os tipos de vasos sanguíneos e o mecanismo
propulsor: o corazón.

Despois,  descríbense  os  tipos  de  sistemas  circulatorios,  presentados  en  función  dunha
complexidade  evolutiva  progresiva  para  pasar  a  estudar  a  presenza  de  cada  sistema
circulatorio nos diferentes grupos de invertebrados, primeiro, e de vertebrados, despois.

A continuación, descríbese a fisioloxía do sistema circulatorio. Explícase o ciclo cardíaco, coas
diferentes fases de enchedura e baleirado de aurículas e ventrículos.  

A segunda parte da unidade trata a última das funcións da nutrición: a excreción. Comézase
esta  sección  explicando  o  significado  biolóxico  da  excreción  e  diferenciando  excreción  de
defecación ou secreción, co que é confundida frecuentemente polo alumnado. 

O  apartado  seguinte  trata  os  diferentes  sistemas  de  excreción,  presentados  en  orde  de
complexidade  anatómica  e  funcional  crecente:  protonefridio,  metanefridio  e,  por  último,  a
nefrona. Nel descríbese con detalle a súa estrutura, dado que a súa comprensión resultará
esencial para entender o seu funcionamento. Finalmente, descríbese a anatomía do ril, órgano
central na excreción dos vertebrados.

Remata  a  unidade  coa  descrición  fisiolóxica  da  excreción,  indicando  os  fenómenos  e  os
procesos  que  se  producen  ao  longo  da  nefrona  e  os  mecanismos  de  regulación  desta
excreción.

2. TEMPORALIZACIÓN

2.ª e 3.ª semana de febreiro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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
elementos
anatómicos  do
sistema
circulatorio,  así
como  o
funcionamento  do
órgano  impulsor
nos mamíferos.

  1.1.  Realiza e interpreta
esquemas  dos
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
ouriños.

  4.1.  Explica os órganos
excretores  dos
vertebrados  e  o
proceso  de
formación  dos
ouriños 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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Expresarse  oralmente
con  corrección,
adecuación e coherencia.

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-  Exprésase con fluidez ante
as  preguntas  formuladas
polo profesor.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos  procesos  circulatorios
e excretores, así como as
estruturas  anatómicas
implicadas.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  os  procesos
respiratorios e excretores.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, a
actividade  «Elabora  o  teu
propio  resumo»  que  se
propón  ao  final  da
unidade.

-   É  capaz  de  realizar
esquemas  que  poñan  de
manifesto  a  súa
capacidade  de  síntese  e
para  interrelacionar
conceptos.



Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
a  relación  entre  as
estruturas  anatómicas
implicadas  nas  funcións
estudadas  e  grupos
zoolóxicos  ou  entre
estruturas e función.

-   É  capaz  de  realizar
exercicios  sinxelos  nos
que  haxa  que  empregar
procedementos
matemáticos para cálculos
básicos.

-   Comprende  a  relación
evolutiva existente entre as
diferentes  respostas  que
os seres vivos lle deron á
resolución  dun  problema
fisiolóxico  como  é  o
transporte  de  substancias
ou  a  eliminación  de
produtos de refugallo. 

-   Cita  correctamente  as
fontes  no  seu  traballo  e
evita  o  uso  indebido  da
información  sen  as
referencias  adecuadas
(«corta-pega»)..

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

-   Usa  con  eficacia  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  os
procesos  fisiolóxicos  da
circulación e da excreción.

-   Interpreta  información
gráfica  mediante
esquemas  anatómicos  e
de procesos fisiolóxicos.

-  Usa diferentes fontes, con
criterio  e  rigor,  para  obter
información  sobre  os
mecanismos  fisiolóxicos
descritos no tema.

-   Elabora  con  eficacia
documentos  textuais  en
diferentes  formatos  (texto,
presentacións, etc.).

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos,  organiza  a
información en táboas que



contextos  de
aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

comparen  os  diferentes
modelos  circulatorios  e
excretores  nos  grupos
animais  mencionados  no
texto.

-  Utiliza imaxes anatómicas
e  diagramas  de  fluxo  de
información  para  mellorar
o proceso de aprendizaxe.

-   Elabora  esquemas
sintéticos  que
interrelacionan  diferentes
partes do texto.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  os  apartados
tratados no tema e valora
os  seus  coñecementos
realizando  o  test  de
autoavaliación.

-  Realiza as actividades do
tema  para  repasar  e
afondar.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

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

-   Recoñecer  riqueza  na
diversidade de opinións e
ideas.

-   Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
bases  fisiolóxicas  e
anatómicas  dos  procesos
circulatorios  e  excretores
para a comprensión deste
mecanismo  e  as  súas
posibles  aplicacións
médicas,  veterinarias,
biotecnolóxicas, etc.

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio  na
realización  de  diseccións
ou  outras  tarefas
alternativas  con maquetas
para estudar a anatomía e
función  dos  procesos
tratados no tema.



Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas. 

-  Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa na realización de
traballos  de  grupo  ou
individuais  propostos  polo
profesor  en  relación  cos
contidos tratados no tema.

-   Mostra  interese  por
investigar algúns aspectos
propostos  nas  actividades
de  afondamento  contidas
no tema.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen e tiveron os debuxos
esquemáticos  para  a
descrición  das  claves
anatómicas  e  fisiolóxicas
das  funcións  dos  seres
vivos descritas no tema.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza  na
elaboración  das  súas
producións persoais.

-   Valora  e  avalía
correctamente  o  rigor  e  a
representatividade coa que
se  describen  elementos
anatómicos  ou  procesos
fisiolóxicos  en  obras
literarias, artísticas, etc.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente material  de laboratorio para realizar diseccións ou ben a utilización de modelos
clásticos para comprender a anatomía dos grupos animais empregados.

- Ilustracións e láminas sobre os aspectos anatómicos e fisiolóxicos descritos no tema.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais



Na web de Anaya,  dispón de diferentes esquemas, imaxes, animacións, presentacións, etc.
que complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
circulación e da excreción animal e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A relación nos animais

Descrición da unidade
A presente unidade mostra unha descrición dos sistemas de coordinación e control dos animais
desde  os  puntos  de  vista  anatómico  e  funcional,  así  como  unha  breve  exposición  das
particularidades  e  das  diferenzas  máis  importantes  que,  tanto  o  sistema nervioso  como o
endócrino, presentan nos diferentes grupos animais. 

Para tratar este tema é necesario que o alumnado recorde os contidos sobre biomoléculas,
células e tecidos, tratados en unidades anteriores.

O coñecemento do exposto nesta unidade é fundamental para a comprensión da capacidade
dos animais para reaccionaren ante os cambios ambientais e o mantemento do equilibrio do
seu medio interno, o que fai posibles as funcións de relación e, polo tanto, a súa supervivencia.

A  unidade  comeza  cunha  exposición  de  conceptos  básicos,  como  o  de  estímulo  e  o  de
receptor, para describir máis adiante os órganos receptores de estímulos e os seus tipos, por



constituír o punto de partida das funcións de relación. Tamén se destacan as características
máis sobresaíntes destes nos distintos grupos animais. 

A continuación, descríbese o sistema nervioso, os seus compoñentes e o seu funcionamento.
É importante destacar a necesidade de que o alumnado asimile os fundamentos do impulso
nervioso e a comunicación entre neuronas, como paso previo para a comprensión das funcións
que desempeña o sistema nervioso no organismo.  Seguidamente  descríbense os sistemas
nerviosos dos principais grupos de invertebrados e, de forma máis detallada, dos vertebrados.
Neste punto hai que dicir que tomamos o sistema nervioso humano como base pola súa maior
complexidade e importancia.

O seguinte apartado desenvolve o sistema de coordinación endócrino. Nel descríbense os seus
compoñentes e o seu funcionamento, así como a súa relación co sistema nervioso. Tamén se
fai unha breve incursión no estudo dos efectos de certas hormonas importantes nalgúns grupos
de  invertebrados,  e  unha  análise  máis  profunda  do  sistema  hormonal  dos  vertebrados,
tomando, de igual forma que no caso do sistema nervioso, o ser humano como referencia. Para
rematar, danse algunhas recensións que destacan a importancia das aplicacións derivadas do
coñecemento das hormonas.

2. TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de febreiro e 1.ª de marzo.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  recepción  dos
estímulos:

-  Os receptores e
os  seus  tipos:
órganos
sensoriais.

  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
elementos  que  o
compoñen  e
distingue os distintos
tipos  de  receptores
sensoriais.

CMCT,

CAA,

CD



-   O  sistema  de
coordinación
nervioso:

-  A transmisión do
impulso
nervioso.

-   Os  sistemas
nerviosos  dos
invertebrados:

-   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.

  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

  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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos  sistemas  de
coordinación  nervioso  e
hormonal,  tales  como:
estímulo, receptor, impulso
nervioso, sinapse, efector,
etc.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, o
resumo que se propón ao
final  do  tema,  titulado
«Elabora  o  teu  propio
resumo».

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as
características  e  funcións
dos  diferentes  tipos  de
sistemas  de  coordinación
nervioso e endócrino, que
se  piden  nas  diversas
cuestións propostas.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

Competencia matemática
e  competencias  básicas
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece as características
dos  sistemas  de
coordinación  nervioso  e
endócrino, os seus tipos e
as súas funcións, tanto en
organismos  invertebrados
sinxelos  como  nos
vertebrados.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
a  despolarización  e
posterior repolarización da
membrana plasmática das
neuronas  na  transmisión
do impulso nervioso.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Usa diferentes fontes para
obter información sobre os
receptores,  tipos  de
órganos sensoriais, clases
de  sinapses,  tipos  de
sistemas  nerviosos,
hormonas  e  as  súas



aplicacións, etc.

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  a
transmisión  do  impulso
nervioso,  a  sinapse,  os
actos  voluntarios  e
reflexos,  o  sistema
endócrino humano, etc.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

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

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  elabora
resumos,  táboas,
esquemas e debuxos para
comprender  a  transmisión
do  impulso  nervioso,
diferenciar  modelos  de
sistemas  nerviosos  en
distintos  grupos  animais,
estudar a resposta motora,
as hormonas, etc.

-   Utiliza  imaxes e debuxos
esquemáticos  propostos
no  texto  e  nos  medios
audiovisuais
proporcionados,  e
indicados  ao  longo  da
unidade  para  mellorar  o
proceso de aprendizaxe.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
acerca  da  recepción  de
estímulos,  a  organización
e  funcións  do  sistema
nervioso  e  do  sistema
endócrino realizando o test
de autoavaliación.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Mostrar  dispoñibilidade
para  a  participación
activa  nos  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  dos
sistemas  de  coordinación
nervioso  e  hormonal  nos
animais  para  o
coñecemento  do  ser
humano  e  para  resolver
problemas de saúde.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-  Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar,  de
forma  adecuada,  as
tarefas recomendadas.

-  Participa activamente, con
iniciativa,  no
recoñecemento  dos
diferentes  tipos  de
órganos  sensoriais  e
sistemas  nerviosos,



buscando  imaxes  destes
en distintas páxinas webs.

Conciencia  e  expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais que utiliza, como
os esquemas, os debuxos,
as presentacións,  etc.,  do
sistema  de  coordinación
nervioso,  do  sistema  de
coordinación  endócrino  e
dos  demais  elementos
estudados nesta unidade.

-   Utiliza  imaxes  de
microscopía para o estudo
dos órganos sensoriais,  a
sinapse,  as  glándulas,
etc.,  e  aprecia  a  estética
destas.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos sistemas de
coordinación nervioso e hormonal que se tratan nesta unidade:

- Fontes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páxinas webs, etc., que lle servirán
ao  alumnado  para  ampliar  coñecementos  e  lle  axudarán  a  realizar  as  cuestións  de
ampliación.

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda no apartado «Fai o teu propio resumo».

- Material  de laboratorio diverso (instrumental de disección, lupa binocular,  etc.) para poder
observar os órganos sensoriais de animais de diferentes especies.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.,  que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo dos
tecidos e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A reprodución nos animais

Descrición da unidade
Nesta  unidade  complétase  o  bloque  destinado  ao  estudo  da  fisioloxía  animal.  No  seu
desenvolvemento  analízanse  as  bases  da  reprodución  animal,  e  faise  un  percorrido  pola
complexidade que estes procesos adquiriron ao longo da evolución. Trátase dunha das facetas
dos  animais  na  que  mellor  pode  comprobarse  a  adaptabilidade  e  a  capacidade  de
supervivencia da especie ou grupo considerado. Non en van, a transmisión das características
definitorias dun organismo é, en conclusión, o obxectivo final, se é que existe algún, de toda a
complexa armazón anatómica, fisiolóxica e de comportamento que constitúe un ser vivo.
En  primeiro  lugar,  preséntanse  as  modalidades  esenciais  da  reprodución  animal.  Resulta
importante, antes do afondamento en cada unha delas, que o alumnado revise e afiance as
diferenzas entre reprodución sexual  e asexual,  o seu significado biolóxico  e as vantaxes e
desvantaxes de ambos os dous tipos. 
Ademais, tendo en conta a importancia que adquiriu nos últimos anos, incluíuse un apartado
destinado á clonación,  como un proceso de reprodución inducido artificialmente.  Tamén se
desenvolve a intervención humana na reprodución.
En canto á reprodución asexual, é especialmente importante que o alumnado teña claro que a
sinxeleza  dos procesos implicados  non leva  consigo unha  mellor  transcendencia  evolutiva,
senón unha adaptación de certos organismos á vida en condicións de especial dificultade. Ao
noso xuízo, é igualmente importante que, ao final da unidade, o alumnado sexa capaz de citar
exemplos de organismos que presentan os diferentes tipos.
No desenvolvemento da reprodución sexual é de suma importancia comprender o papel central
que a meiose desempeña nestes procesos, o papel biolóxico da sexualidade e a diversidade
que se manifesta na natureza en canto aos tipos de sexo, lonxe da simple bipolaridade macho-
femia  tan asentada  como preconcepto  estereotipado  en  moitos  dos nosos  alumnos  e  das
nosas  alumnas.  Para  facilitar  o  estudo  da  reprodución  sexual  preséntase  unha  revisión
anatómica do aparato reprodutor, que lle permita ao alumnado situar os procesos fisiolóxicos
que se describirán máis adiante.
Trátase a fisioloxía da reprodución dividindo o seu estudo en catro etapas:  gametoxénese,
fecundación,  desenvolvemento  embrionario  e  período  postembrionario.  Así  mesmo,  é  moi
importante que os alumnos e as alumnas comprendan o papel que desempeña a cantidade de
vitelo  na configuración  dos  tipos  de  ovos,  primeiro,  e  na súa evolución  e  no seu destino,
despois.

2. TEMPORALIZACIÓN



2.ª e 3.ª semana de marzo.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

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

- Coñecer  os elementos anatómicos do aparato reprodutor,  a  morfoloxía dos gametos e o
proceso de gametoxénese.

- 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.
 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   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:

  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
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
elementos
anatómicos  do
aparato reprodutor e
os  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



-   O  período
embrionario.

-   O  período
postembrionario
.

-   A  intervención
humana  na
reprodución:

-   A  reprodución
asistida.

-   Os  métodos
anticonceptivos.

  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 vitroe
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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Expresarse  oralmente
con  corrección,
adecuación e coherencia.

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-  Exprésase con fluidez ante
as  preguntas  formuladas
polo profesor.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos  procesos
reprodutores, así como as
estruturas  anatómicas
implicadas.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  os  procesos
reprodutores.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida nesta unidade, a
actividade  «Elabora  o  teu
propio  resumo»  que  se
propón  ao  final  da
unidade.

-   É  capaz  de  realizar
esquemas  que  poñan  de
manifesto  a  súa
capacidade  de  síntese  e
para  interrelacionar
conceptos.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
a  relación  entre  as
estruturas  anatómicas
implicadas  nas  funcións
estudadas  e  grupos
zoolóxicos  ou  entre
estruturas e función.

-   É  capaz  de  realizar
exercicios  sinxelos  nos
que  haxa  que  empregar
procedementos
matemáticos para cálculos
básicos.

-   Comprende  a  relación
evolutiva  existente  entre
as  diferentes  respostas
que  os  seres  vivos  lle
deron  á  resolución  dun
problema  fisiolóxico  como
é a reprodución.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes -   Usa  con  eficacia  os



para  a  busca  de
información. 

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

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Aplicar criterios éticos no
uso das tecnoloxías.

recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  os
procesos  fisiolóxicos  da
reprodución.

-   Interpreta  información
gráfica  mediante
esquemas  anatómicos  e
de procesos fisiolóxicos.

-  Usa diferentes fontes, con
criterio  e  rigor,  para  obter
información  sobre  os
mecanismos  fisiolóxicos
descritos no tema.

-   Elabora  con  eficacia
documentos  textuais  en
diferentes  formatos  (texto,
presentacións, etc.).

-   Cita  correctamente  as
fontes  no  seu  traballo  e
evita  o  uso  indebido  da
información  sen  as
referencias  adecuadas
(corta-pega).

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

-   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos,  organiza  a
información en táboas que
comparan  os  diferentes
modelos  de  reprodución
nos  grupos  animais
mencionados no texto.

-  Utiliza imaxes anatómicas
e  diagramas  de  fluxo  de
información  para  mellorar
o proceso de aprendizaxe.

-   Elabora  esquemas
sintéticos  que
interrelacionan  diferentes
partes do texto.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
nos apartados tratados no
tema  e  valora  os  seus
coñecementos  realizando
o test de autoavaliación.

-  Realiza as actividades do
tema  para  repasar  e
afondar.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Mostrar  dispoñibilidade
para  a  participación
activa  en  ámbitos  de

-  Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
bases  fisiolóxicas  e
anatómicas  dos  procesos
reprodutores  para  a
comprensión  deste
mecanismo  e  as  súas



participación
establecidos.

-   Recoñecer  riqueza  na
diversidade de opinións e
ideas.

posibles  aplicacións
médicas,  veterinarias,
biotecnolóxicas, etc.

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio  na
realización  de  actividades
ou  outras  tarefas
alternativas con maquetas
para estudar a anatomía e
función  dos  procesos
tratados no tema.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Asumir  as
responsabilidades
encomendadas  e  dar
conta delas. 

-  Ser constante no traballo
superando  as
dificultades.

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa na realización de
traballos  de  grupo  ou
individuais  propostos  polo
profesor  en  relación  cos
contidos tratados no tema.

-   Mostra  interese  por
investigar algúns aspectos
propostos  nas  actividades
de  afondamento  contidas
no tema.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen e tiveron os debuxos
esquemáticos  para  a
descrición  das  claves
anatómicas  e  fisiolóxicas
das  funcións  dos  seres
vivos descritas no tema.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza  na
elaboración  das  súas
producións persoais.

-   Valora  e  avalía
correctamente o  rigor  e  a
representatividade coa que
se  describen  elementos
anatómicos  ou  procesos
fisiolóxicos  en  obras
literarias, artísticas, etc.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomendan ao final en «Fai o teu propio resumo».



- Diferente material  de laboratorio para realizar diseccións ou ben a utilización de modelos
clásticos para comprender a anatomía dos grupos animais empregados.

- Ilustracións e láminas sobre os aspectos anatómicos e fisiolóxicos descritos no tema.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya,  dispón de diferentes esquemas, imaxes, animacións, presentacións, etc.
que complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
reprodución animal e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 12 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A Terra: orixe, estrutura e composición

Descrición da unidade



A seguinte unidade é a primeira do bloque de Xeoloxía; explica a orixe do universo e do noso
planeta  no  contexto  do  sistema solar  e  dá  unha  visión  global  da  súa  estrutura  e  do  seu
comportamento dinámico para entender que o noso planeta se pode considerar un «planeta
vivente», con multitude de procesos internos que causan un constante rexuvenecemento deste.

A unidade iníciase cunha análise dos dous grandes grupos de teorías que explican a orixe do
sistema solar e da Terra. Débese resaltar o feito de que a teoría máis aceptada é a hipótese
dos planetasimais,  un tipo de teoría nebular  que aclara as obxeccións feitas ás anteriores
teorías.

A continuación, descríbense os métodos de estudo do interior terrestre, tanto os directos como
os  indirectos.  O  alumnado  debe  coñecer  os  datos  que  achega  cada  un  destes  métodos,
destacando, sobre todo, o método sísmico, mediante a análise da velocidade de propagación
das ondas sísmicas.

Seguidamente analízase a estrutura interna da Terra, tanto o modelo xeoquímico, baseado na
composición química e mineralóxica das súas capas, coma o modelo dinámico, que se basea
no comportamento mecánico das capas en relación coa tectónica. É importante que coñezan a
diferenza entre o modelo xeoquímico e o dinámico,  e,  tamén, que relacionen as capas do
primeiro coas do segundo.

Continúase coa composición da xeosfera, é dicir, co estudo dos minerais.

Trátanse os aspectos relativos aos minerais e os cristais. Debemos facer fincapé na diferenza
entre mineral e cristal. Inicialmente desenvólvense as características dos minerais; prestamos
especial  atención  ao  concepto  de  mineral,  e  analizamos  a  rede  cristalina,  recordando  os
sistemas cristalinos. A continuación, estúdanse os procesos que dan lugar aos minerais, as
súas propiedades e clasificación; descríbense os cristais, a súa formación e a súa morfoloxía, e
préstase especial atención ás formas e asociacións cristalinas para indicar, seguidamente, as
principais utilidades dos cristais e dos minerais.

2. TEMPORALIZACIÓN

1.ª, 2.ª e 3.ª semana de abril.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

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

- Saber cales 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   Orixe do sistema
solar e da Terra:

-  A formación do
sistema solar.

  1.   Comparar  as
hipóteses
catastrofistas  e
nebulares.

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

CCL,

CMCT,

CAA



-  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.

  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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS



Competencia  en
comunicación lingüística

-   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
coas teorías catastrofistas
e  nebulares  tales  como:
singularidade,
planetasimal,  protosol,
condensación,  densidade,
etc.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as
características  e
propiedades  dos  minerais
que se piden en diversas
cuestións propostas.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida  nesta  unidade,
«Elabora  o  teu  propio
resumo» que se propón ao
final da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece as teorías que se
propoñen  para  explicar  a
orixe do sistema solar.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
de  que  xeito  as  ondas
sísmicas  proporcionan
información  sobre  o
interior terrestre. 

-   Coñece  as  propiedades
para  clasificar  os
diferentes  grupos  de
minerais.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información.

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  os
minerais.

-   Interpreta  información
gráfica  identificando  en
imaxes  esquemas  do
interior terrestre.

-  Usa diferentes fontes para
obter información sobre os



minerais, así como usos.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

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

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos  das  teorías  para
explicar a orixe do sistema
solar,  organiza  a
información  en  táboas
sobre  as  semellanzas  e
diferenzas entre diferentes
minerais.

-  Utiliza imaxes de modelos
do  interior  terrestre  e
minerais,  para  mellorar  o
proceso de aprendizaxe.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre os minerais e valora
os  seus  coñecementos
realizando  o  test  de
autoavaliación.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

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

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  clasificación  con
clave  dicotómica  de
minerais. 

-   Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
propiedades  físicas  dos
minerais  para  converterse
en recursos naturais.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

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

-  Mostrar iniciativa persoal
para  comezar  ou
promover accións novas.

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa  no
recoñecemento  dos
diferentes  tipos  de
minerais buscando imaxes
destes en distintas páxinas
webs. 

-   Mostra  interese  por
investigar  que
características  presentan
as  capas  internas  da
Terra.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  debuxos
esquemáticos  (modelo
estrutural  e  modelo
dinámico)  no  estudo  do
interior terrestre e valora a
súa estética.

-   Coñece e utiliza  distintos



recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza
(imaxes  de  diversos
minerais, presentacións...).

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente  material  de  laboratorio  (claves  dicotómicas,  coleccións  de  minerais,  modelos
cristalográficos, etc.) para poder realizar clasificacións.

- Gráficas sobre planetas ficticios de velocidades de ondas sísmicas, que lle  permitirán ao
alumnado poñer en práctica os seus coñecementos teóricos identificando a estrutura interna.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na páxina web de Anaya, disponse de diferentes esquemas, imaxes, presentacións, etc. que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo dos
minerais e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
valorar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos



  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A Terra. A dinámica terrestre

Descrición da unidade
A unidade iníciase coas primeiras teorías sobre a dinámica terrestre. É moi importante destacar
a dura pugna científica entre os defensores das hipóteses verticalistas e os seguidores das
hipóteses mobilistas. De feito, desenvolver brevemente as hipóteses verticalistas débese á súa
importancia histórica, xa que hoxe en día se aceptan plenamente as teorías mobilistas, cuxo
compendio é a tectónica de placas.

Estúdanse cada un dos aspectos clave da devandita teoría, como o motor do movemento das
placas, os argumentos a favor da devandita teoría, o propio concepto de placa e os tipos, e
todos  os  fenómenos  relacionados  co  movemento  das  placas  litosféricas  e  as  súas
consecuencias.

2. TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de abril, 1.ª semana  e a metade da 2.ª semana de maio.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-   A  dinámica
terrestre.  As
primeiras ideas.

-   A  teoría  da
tectónica  de
placas:

-   As  placas
litosféricas. 

-  Interaccións entre
placas.

  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



-   As  probas  da
teoría da tectónica
de placas.

-   O  motor  das
placas.

-   Consecuencia  da
dinámica
litosférica:
terremotos.

  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.   Elabora  os  seus
traballos  con
pulcritude  e  sentido
estético.

CCEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
coas hipóteses oroxénicas
tales  como:  deriva,
expansión,
paleomagnetismo, etc.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as  ideas
fundamentais da teoría da
tectónica de placas.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida  nesta  unidade,
«Elabora  o  teu  propio
resumo» que se propón ao
final da unidade.

Competencia -   Manexar  os -   Coñece  a  teoría  da



matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

tectónica de placas.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
a relación entre os límites
de  placas  e  os  procesos
xeolóxicos.

-   Coñece  as  probas  que
apoian  a  tectónica  de
placas.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-  Utilizar as distintas canles
de  comunicación
audiovisual  para
transmitir  informacións
diversas.

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre
terremotos e volcáns.

-   Interpreta  información
gráfica  mediante
esquemas  dos  bordos  de
placas.

-  Usa diferentes fontes para
obter información sobre os
riscos xeolóxicos.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe. 

-   Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos
que  hai  que  realizar  no
proceso de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos  das  hipóteses
oroxénicas,  organiza  a
información  en  táboas
sobre  as  semellanzas  e
diferenzas  entre  os
diferentes tipos de bordos.

-  Utiliza imaxes de modelos
dos  bordos  e  ciclo  de
Wilson  para  mellorar  o
proceso de aprendizaxe.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
sobre  a  tectónica  de
placas  e  valora  os  seus
coñecementos  realizando
o test de autoavaliación.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

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

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  realización  de
maquetas  de  diferentes
bordos de placas.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-   Xerar  novas  e
diverxentes  posibilidades

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de



desde  coñecementos
previos do tema.

-   Actuar  con
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa  no
recoñecemento  dos
terremotos  e  volcáns  en
distintas páxinas webs. 

-   Mostra  interese  por
investigar  cal  é a relación
entre a tectónica de placas
e os procesos xeolóxicos.

Conciencia e expresións
culturais

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

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-   Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  da
dinámica  terrestre  para  o
desenvolvemento humano.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  debuxos
esquemáticos  (modelo  de
bordo  diverxente,
converxente  e
transformante)  no  estudo
da  dinámica  terrestre  e
aprecia a súa beleza.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza
(imaxes  de  diversos
volcáns,  presentacións,
etc.).

-   Utiliza  mapas  para
determinar  os  principais
países  en  risco  de  sufrir
terremotos.

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente material para poder realizar maquetas dos bordos de placa.

- Ilustracións sobre o interior terrestre, que lle permitirán ao alumnado poñer en práctica os
seus coñecementos teóricos.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe.  A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
tectónica de placas e, en moitos casos, para a súa ampliación.



O profesorado dispón  dun xerador  de probas escritas para  a  avaliación  que lle  permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.   Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os procesos endóxenos

Descrición da unidade
Nesta unidade estúdanse o magmatismo e o metamorfismo como procesos formadores de
rochas;  trátase  dunha  continuación  das  unidades  anteriores,  xa  que  nelas  se  viron  os
ambientes petroxenéticos como fenómenos xeolóxicos relacionados coa dinámica das placas;
nesta unidade  pásase a estudar o ambiente magmático, xunto coa orixe e a clasificación dos
magmas, e os ambientes metamórficos en relación co sistema tectónico.

A unidade iníciase co magmatismo. Trátanse as condicións adecuadas para a formación de
magma; a súa posterior evolución, que dá lugar a procesos de diferenciación magmática, e
remata  este  primeiro  tramo  cos  procesos  de  consolidación  magmática  que  xeran  rochas
ígneas.

A  continuación,  estúdanse  as  rochas  magmáticas,  a  súa  clasificación,  as  súas  formas  de
localización  e  os  depósitos  minerais  asociados.  Ao  tratar  as  formas  de  localización,
consideramos  que  se  debe  poñer  atención  no  vulcanismo.  Ademais,  consideramos
fundamental que o alumnado saiba distinguir as principais rochas magmáticas.

Seguidamente,  trátase  o  metamorfismo,  tanto  os  condicionantes  como  os  tipos,  dándolle
especial  importancia  aos graos  e  ás  facies  metamórficas  como magnitudes  definitorias  do
metamorfismo en  diferentes  rexións.  Relaciónanse  os  distintos  tipos  de metamorfismo coa
tectónica de placas.



Por último, analízanse as rochas metamórficas máis frecuentes, así como os depósitos máis
importantes relacionados co metamorfismo.

2. TEMPORALIZACIÓN

Metade da 2.ª semana, 3.ª e 4.ª semana de maio e a metade da 1.ª de xuño.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- 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.

 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  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,



  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

 

5. COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS



Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  fai  unha
lectura  comprensiva  dos
contidos de cada epígrafe.

-   Utiliza  o  vocabulario
adecuado  para  definir
conceptos  relacionados
cos tipos de deformacións
como:  distensión,
compresión,  cisalla,
plasticidade e elasticidade.

-   Redacta  e  expón
oralmente,  con  corrección
e  utilizando  o  vocabulario
adecuado,  as  diferenzas
entre  as  rochas
magmáticas  e  as
metamórficas.

-  Resolve con corrección e
coherencia,  usando  a
linguaxe  adecuada
adquirida  nesta  unidade,
«Elabora  o  teu  propio
resumo» que se propón ao
final da unidade.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-   Coñece  os  tipos  de
deformación da litosfera.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  resolver
diferentes  preguntas  e
problemas,  como  explicar
a  diferenza  entre
plutonismo e vulcanismo.

-   Coñece  as  principais
rochas  magmáticas  e
metamórficas, así como os
seus depósitos.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-   Usa  con  regularidade  os
recursos incluídos na web
de  Anaya  e  noutras
páxinas  webs  para  obter
información  sobre  dobras
e fallas.

-   Interpreta  información
gráfica  mediante
esquemas dos depósitos.

-  Usa diferentes fontes para
obter  información  sobre  a
clasificación  das  rochas
magmáticas  e
metamórficas.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de
traballo  para  mellorar  a
súa  aprendizaxe:  realiza
resumos  dos  procesos
endóxenos  e  organiza  a



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

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

información  en  táboas
sobre  as  semellanzas  e
diferenzas  entre  os
diferentes tipos de rochas
magmáticas

-  Utiliza imaxes de modelos
de  dobras,  modelos  de
fallas,  fotografías  de
rochas  magmáticas  e
metamórficas e diagramas
de  clasificación  para
mellorar  o  proceso  de
aprendizaxe.

-   Toma  conciencia  dos
coñecementos  adquiridos
dos procesos endóxenos e
valora  os  seus
coñecementos  realizando
o test de autoavaliación.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

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

-  Valora a importancia que
ten  o  coñecemento  das
deformacións  para  o
desenvolvemento  humano
en  canto  aos  riscos
xeolóxicos.

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  clasificación  de
rochas  magmáticas  e
metamórficas.

Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

-  Mostrar iniciativa persoal
para iniciar  ou promover
accións novas. 

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

-  Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-  Participa activamente con
iniciativa  no
recoñecemento das rochas
endóxenas mediante o uso
de  claves  dicotómicas
desenvolvidas  polo  propio
alumnado.

-   Mostra  interese  por
investigar cal  é a relación
entre a tectónica de placas
e  os  procesos  xeolóxicos
endóxenos.

Conciencia e expresións
culturais

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  debuxos
esquemáticos  (modelo  de
dobra,  de  falla,  etc.),  no
estudo das deformacións e
aprecia a súa beleza.

-   Coñece e utiliza  distintos
recursos  expresivos,  e
aprecia  a  estética  dos
materiais  que  utiliza
(imaxes  de  diversos



depósitos,  fotografías  de
rochas  endóxenas,
presentacións, etc.).

 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos tecidos que se
realiza nesta unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo que se recomenda ao final en «Fai o teu propio resumo».

- Diferente material para poder realizar maquetas de dobras e fallas.

- Claves dicotómicas, que lle permitirán ao alumnado poñer en práctica os seus coñecementos
teóricos.

- Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

- Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo das
deformacións litosféricas e o estudo das rochas endóxenas.

Na web de Anaya, dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que lle permitirán
avaliar os estándares de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

 

Unidade 15 

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos  da  unidade/Criterios  de  avaliación/Estándares  de  aprendizaxe
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos



  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1. PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os procesos esóxenos e a historia da Terra

Descrición da unidade
Comezamos a unidade estudando a meteorización. Explicamos en que consiste, os tipos que
existen e os principais mecanismos que a orixinan. Posteriormente, estudamos o solo como
resultado desta meteorización,  a súa composición,  o seu perfil,  o proceso de formación, os
factores que inflúen na súa formación e, de forma moi superficial, os principais tipos.

Despois,  estudamos os procesos de erosión,  transporte e sedimentación,  que tamén teñen
lugar  neste  ambiente,  facendo  fincapé  nos  distintos  tipos  de  transporte  e  nos  tipos  de
sedimentación, así como as zonas onde esta se produce.

Unha vez coñecido o ambiente sedimentario e os procesos que teñen lugar nel, pasamos a
estudar as rochas sedimentarias que se orixinan neste ambiente; primeiro, explícase o proceso
de  formación  destas,  e,  logo,  descríbense  os  principais  grupos,  destacando  as  máis
importantes de cada un deles.

No seguinte apartado estúdanse o carbón e o petróleo, e a súa obtención. Aínda que non se
poden considerar rochas, porque non están formados por minerais, adoitan tratarse en relación
coas rochas sedimentarias.

Para  finalizar  a  unidade,  estúdanse  os  estratos  que  forman  as  rochas  sedimentarias,  as
relacións que hai entre eles, as características que teñen, os principios básicos que cumpre a
estratigrafía, etc. Todo iso vainos permitir deducir de forma global a historia xeolóxica da zona
da  Terra  na  que  se  encontran  os  estratos,  posto  que  neles  quedaron  gravados  os
acontecementos que tiveron lugar no sitio que se formaron.

Para establecer unha relación entre os procesos xeolóxicos e os biolóxicos que tiveron lugar ao
longo da historia da Terra, preséntase un cadro resumo das principais unidades temporais nas
que se divide a historia xeolóxica da Terra, e sinálanse nel os acontecementos biolóxicos máis
importantes que se produciron nestes períodos.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Metade da 1.ª semana, e 2.ª e 3.ª semana de xuño.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-   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 cales 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.

-  Comprender a importancia que teñen os mapas xeolóxicos para coñecer a historia xeolóxica
dunha zona.



 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

-  A meteorización:

-  A meteorización
química  e  a
meteorización
mecánica  ou
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
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

 

5. COMPETENCIAS / DESCRITORES / DESEMPEÑOS

Comunicación lingüística -   Comprender  o  sentido
dos  textos  escritos  e
orais.

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

-   Manter  unha  actitude
favorable cara á lectura.

-   Realiza  con  interese  as
lecturas  recomendadas
polo  profesor  e  realiza
unha  lectura  comprensiva
dos  contidos  de  cada
epígrafe.

-  Define diversos conceptos
relacionados  cos  contidos
da  unidade,  utilizando  un
vocabulario  adecuado,
tales  como:  diaxénese,
cementos,  fósil,
meteorización, humus, etc.

-   Resolve  «Elabora  o  teu
propio  resumo»  proposto
ao  final  da  unidade,
utilizando   unha  linguaxe
adecuada.

Competencia
matemática  e
competencias básicas en
ciencia e tecnoloxía

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

-   Coñece  os  procesos
esóxenos e a importancia
que teñen na modelaxe do
relevo.

-   Aplica  os  coñecementos
adquiridos  para  previr  os



responder a preguntas. riscos  producidos  polos
procesos esóxenos como:
a  desertización,  os
desprazamentos  de  terra,
etc.

-   Utiliza  os  coñecementos
sobre  estratigrafía  e  o
mapa  xeolóxico  para
deducir  a  historia
xeolóxica dunha zona.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes
para  a  busca  de
información. 

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

-  Utilizar as distintas canles
de  comunicación
audiovisual  para
transmitir  informacións
diversas.

-   Manexar  ferramentas
dixitais  para  a
construción  de
coñecemento.

-  Consulta na web de Anaya
unha  guía  interactiva  das
rochas sedimentarias, que
lle axudan a recoñecelas.

-   Utiliza  a  web  para  obter
información  sobre  os
fósiles  guía  de  diferentes
períodos  e  o  calendario
xeolóxico  da  Terra  para
realizar diversas cuestións
propostas.

-   Interpreta  a  información
gráfica obtida en cortes de
solo, series estratigráficas,
mapas  e  cortes
xeolóxicos, etc.

Aprender a aprender -   Xerar  estratexias  para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaxe. 

-   Planificar  os  recursos
necesarios  e  os  pasos
que  hai  que  realizar  no
proceso de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de
obxectivos  de
aprendizaxe.

-   Tomar  conciencia  dos
procesos de aprendizaxe.

-   Realiza  esquemas  sobre
diferentes  contidos  tales
como: os compoñentes do
solo,  a  clasificación  das
rochas sedimentarias, etc.

-   Utiliza  debuxos
esquemáticos  da
meteorización,  do  perfil
dun solo, dos procesos da
diaxénese,  de  series
estratigráficas,  etc.  para
apoiar a aprendizaxe.

-  Constrúe táboas sinalando
as  diferenzas  entre  dous
conceptos  como:
meteorización  física  e
química, secuencia e serie
estratigráfica, etc.

-   Asocia  termos
relacionados,  realiza
resumos  como  o  que  se
propón  ao  final  da
unidade, etc.

Competencias  sociais  e
cívicas

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

-   Participa  activamente  no
traballo  do  laboratorio
sobre  a  clasificación  con
claves  dicotómicas  das
rochas sedimentarias.



Sentido  de  iniciativa  e
espírito emprendedor

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

-   Actuar  con
responsabilidade social e
sentido ético no traballo.

-   Planifica o seu tempo de
traballo  para  realizar  de
forma adecuada as tarefas
recomendadas.

-   Recoñece  a  importancia
que ten o solo para o ser
humano e mostra interese
por  desenvolver  medidas
contra a desertización.

-   Participa  activamente  no
estudo  dos  cambios
climáticos  que  se
produciron  ao  longo  da
historia xeolóxica da Terra,
en  coñecer  as  súas
causas, etc.

Conciencia e expresións
culturais

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

-   Elaborar  traballos  e
presentacións  con
sentido estético.

-   Valora  a  importancia  do
traballo  realizado  polos
científicos  que  permitiu
coñecer  o  calendario  da
historia da Terra.

-  Utiliza distintas fotografías
de  rochas  sedimentarias
para  clasificalas  e
identificalas.

-  Aprecia a importancia que
teñen  os  mapas
xeolóxicos  para  obter
información  sobre  a
historia dunha zona.

-   Aprecia  a  estética  de
fotografías  como  a  da
portada  da  unidade  do
Gran  Canón,  en  cuxos
estratos  está  escrita  a
historia da Terra

 

6. RECURSOS

Os seguintes  materiais  de  apoio  servirán  para  reforzar  e  ampliar  o  estudo  dos  procesos
esóxenos e a historia da Terra que se realiza nesta unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o
resumo ao final en “Fai o teu propio resumo”.

-  Mapas e cortes xeolóxicos sinxelos para aprender a interpretar a información que nos achega
e poder deducir a historia xeolóxica dunha rexión.  

-   Diferente material  de laboratorio  (lupas,  HCl  diluído,  colección  de rochas sedimentarias,
claves dicotómicas, etc.) que se utilizará para clasificar e identificar as rochas sedimentarias.

-  Diferentes fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas webs, etc. que lle servirán ao
alumnado para recompilar información que lle axudará a realizar as cuestións de reforzo e
ampliación que se propoñen ao final da unidade.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais



Na  web  de  Anaya,  disponse  de  diferentes  esquemas,  imaxes,  presentacións,  etc.  que
complementan a aprendizaxe.  A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo da
unidade e, en moitos casos, para a súa ampliación.

O profesorado dispón dun xerador de probas escritas que lle permitirán avaliar os estándares
de aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizaranse dous exames por avaliación que faran media sempre que a nota dun deles non sexa
inferior a 4. E unha recuperación por avaliación para os alumnos/as avaliados negativamente.

O  exame  será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,  esquemas,
gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o manexo destes polos
estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios
de opción múltiple).

Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e tamen as
obtidas nas aulas, como resposta a preguntas puntuais, asi como a actitude nas mesmas. Tamén
seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan baixo a orientación do
profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.



PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

DE

CULTURA CIENTÍFICA

1º BAC



INTRODUCCIÓN

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son
necesarias para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para
eles.
O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo
cada vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade
da información e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e,
entre outros factores, da súa cultura científica. 
Que  a  ciencia  forma  parte  do  acervo  cultural  da  humanidade  é  innegable;  de  feito,
calquera cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos
que se ían adquirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia
denominada Cultura Científica debe, daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da
competencia en conciencia e expresión cultural.
Individualmente  considerada,  a  ciencia  é  unha  das  grandes  construcións  teóricas  da
humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise
e de procura da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de
carácter científico que nos afectan directamente, situacións que a cidadanía do século XXI
debe ser capaz de entender e de valorar criticamente.
Repetidas  veces,  os  medios  de  comunicación  informan  sobre  cuestións  científicas  e
tecnolóxicas de actualidade. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado
avalíe enunciados relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en
probas de carácter científico, diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva,
trátase  de  que  os  cidadáns  e  as  cidadás  sexan  competentes  para  tomar  decisións
baseadas no coñecemento  científico,  nun marco democrático  de participación  cidadá,
desenvolvendo deste xeito a competencia social e cívica. 
Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e
argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en
probas. A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía
que enfronte o alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real  e
mediante o diálogo entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de
tarefas en contextos reais e o traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do
desenvolvemento curricular na aula.
Partindo do enfoque competencial  do currículo,  a materia de Cultura Científica servirá
para o desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de
tarefas grupais que supoñan compilar  e  organizar  información,  expola de xeito  oral  e
escrito,  elaborar  presentacións,  defender  as  opinións  propias  en  debates  e  outras
situacións de aula.
A  materia  tamén  contribuirá  ao  desenvolvemento  das  competencias  de  aprender  a
aprender, e de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía
que  promova  situacións  de  aula  que  fomenten  a  responsabilidade  do  alumnado  no
proceso de aprendizaxe, a avaliación e a autoavaliación, a autocrítica e a promoción da
iniciativa do alumnado para que sexa o protagonista do proceso. 
Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento
e da utilización do método científico, útil  non só no ámbito da investigación, senón en
xeral en todas as disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é
outra das dimensións ás que esta materia debe contribuír.
Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita
entender  o  mundo  actual  e  ser  quen  de  tomar  decisións  baseadas  no  coñecemento
científico en distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía.
Por iso, esta materia vincúlase tanto á etapa de ESO como á de bacharelato. 
No  cuarto  curso  de  ESO,  a  materia  de  Cultura  Científica  establece  a  base  de
coñecemento científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a



saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da
humanidade.
Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a formación
da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, para rematar, un bloque
dedicado a todo o relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.
Tanto en cuarto de ESO como en primeiro de bacharelato, no bloque 1 establécense os
procedementos de traballo para abordar os contidos dos outros bloques de coñecemento.
Para lograr  a  adquisición das competencias,  deben formar parte  do desenvolvemento
curricular  a  obtención  e  a  selección  crítica  de  información  de  carácter  científico;  a
valoración da importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de
información de carácter científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o debate
entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e colaborativo.
Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, de contribuír á
capacidade de avaliar  de  xeito  crítico  e  comunicar  eficazmente  cuestións de carácter
científico e tecnolóxico.  Por tanto,  as estratexias fundamentais dos procedementos de
traballo deben impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á
hora de abordar cuestións relacionadas coa cultura científica.

 
BACHILLERATO 

Cultura Científica 1 
Programación 
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  3.  Objetivos didácticos
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evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad



1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
La ciencia y la sociedad

Descripción de la unidad
La unidad que se presenta antes del comienzo del estudio del programa es una introducción al
estudio de la ciencia, es decir, a la cultura científica como una continuación de la que se inició
en 4.º de la ESO.  

A  lo  largo  de  la  historia,  tradicionalmente  el  conocimiento  humano  se  ha  dividido  en  las
llamadas dos culturas: la humanística y la científica. Pero hoy más que nunca un ciudadano del
siglo  xxi  no  puede  prescindir  de  los  conocimientos  científicos  para  opinar  y  participar  en
decisiones importantes que le afectan.

En esta unidad se intenta explica  qué es la  ciencia,  entendiendo como tal  un conjunto de
conocimientos  y  una  forma  de  intentar  saber  más.  Para  poder  abarcar  el  resto  de  los
contenidos que se verán a lo  largo del curso,  es necesario conocer  cómo se estructura el
trabajo científico y ser consciente siempre del carácter humano de la ciencia, es decir, de sus
perversiones y sus fraudes.

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª  semana de septiembre.

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Señalar la metodología científica, sabiendo diferenciar las líneas generales que caracterizan
al trabajo científico.

-  Apreciar la importancia de la casualidad en los descubrimientos científicos y tecnológicos.

-  Relacionar la ciencia con el contexto social y económico.

-  Conocer el estado general de la ciencia en España.

-   Tomar  conciencia  de  la  existencia  de fraudes  y  aplicaciones  perversas  de  la  ciencia  y
rechazar esos comportamientos.

 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

-  Los métodos de la
ciencia: 

-  Los métodos de
la ciencia..

-   El  trabajo
científico. 

  1.   Obtener,
seleccionar  y
valorar
informaciones
relacionadas  con
temas  científicos
de la actualidad.

  1.1.   Conoce  las  líneas
generales del trabajo
científico.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  1.2.   Sabe  contrastar
hipótesis sencillas.

CMCT,

CAA



-  Cómo contrastar
hipótesis.

-  La casualidad en
la  ciencia:  la
serendipia.

-  Consideraciones al
trabajar en ciencia.

-  Dependencia de
la  ciencia  del
contexto social y
económico.

-  La construcción del
conocimiento
científico.

-   La  verdad  y  la
certeza  en
ciencia.

-   La  ciencia  en
España.

-   La  aplicación
perversa  de  la
ciencia.

-   El  fraude
científico.

  1.3.  Valora la importancia
del  conocimiento
para  detectar  la
casualidad  en
ciencia.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.   Valorar  la
importancia  que
tiene  la
investigación  y  el
desarrollo
tecnológico  en  la
actividad
cotidiana.

  2.1.   Valora  la
contribución  de  la
ciencia  y  la
tecnología  a  la
comprensión  y
resolución  de
problemas  de  las
personas  y  de  su
calidad  de  vida,
mediante  una
metodología  basada
en  la  obtención  de
datos,  la  razón,  la
perseverancia  y  el
espíritu  crítico,
aceptando  sus
limitaciones  y
equivocaciones
propias  de  toda
actividad humana.

CCL,

CMCT

CD,

SIEP,

CSYC

  2.2.  Comenta en líneas
generales  cómo  se
construye  el
conocimiento
científico.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.3.  Conoce la existencia
del  fraude  y  el  uso
perverso  de  la
ciencia,  cita  algunos
ejemplos y razona el
rechazo  a  esos
comportamientos.

CCL,

CMCT,

CAA,

CSYC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



Competencia  en
comunicación lingüística

-  Comprender el sentido de
los  textos  escritos  y
orales.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas  y
gramaticales  para
elaborar textos escritos y
orales.

-   Define  y  utiliza
correctamente  términos
relacionados con la unidad
como  trabajo  científico,
hipótesis,  fraude,  teorías,
observación…

-   Utiliza  con  corrección  el
lenguaje  escrito  y  oral
para  expresar  los
conocimientos  adquiridos
sobre el trabajo científico.

-   Efectúa  la  lectura
comprensiva de la lectura
inicial  y  extrae  las  ideas
principales.

Competencia
matemática  y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

-  Reconocer la importancia
de  la  ciencia  en  nuestra
vida cotidiana.

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de la realidad circundante
en  distintos  ámbitos
(biológico,  geológico,
físico,  químico,
tecnológico,
geográfico...).

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia y tecnología para
solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre
a  nuestro  alrededor  y
responder preguntas.

-   Conoce  las  líneas
generales  del  trabajo
científico.

-  Distingue entre el método
científico  y  el  trabajo
científico  propiamente
dicho.

-   Describe  cómo  se
construye el conocimiento
científico.

Competencia digital -  Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información. 

-   Elaborar  información
propia  derivada  de
información  obtenida  a
través  de  medios
tecnológicos

-   Busca  información  y
elabora  informes  a  partir
de  ella  sobre  la  situación
de la ciencia en España.

-   Usa  herramientas
interactivas para contestar
algunas  de  las  preguntas
que  se  plantean  en  la
unidad.

Competencia  para
aprender a aprender

-  Aplicar estrategias para la
mejora  del  pensamiento
creativo,  crítico,
emocional,
interdependiente…

-   Evaluar  la  consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

-   Analiza  alguna  de  las
aplicaciones  nocivas  o
trágicas de la ciencia para
los seres humanos.

-   Toma  conciencia  de  la
necesidad  de  una
formación  científica  para
poder  formarse  una
opinión crítica.

Competencias sociales y
cívicas

-  Desarrollar capacidad de
diálogo con los demás en
situaciones  de
convivencia  y  trabajo  y
para  la  resolución  de
conflictos.

-  Valora la importancia del
conocimiento científico en
el  modo  de  vida  de  la
sociedad actual.



Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-  Muestra iniciativa a la hora
de  intervenir  en  los
debates  que  se
establecen  en  el  aula
sobre los contenidos de la
unidad.

Conciencia  y
expresiones culturales

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural  y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-  Analiza la influencia de las
creencias  sociales  y
religiosas  de  muchos
naturalistas  de  los  siglos
xviiy  xviiien  sus
aportaciones científicas.

 

6. RECURSOS

-  Fuentes de consulta: libros, enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para
ampliar conocimientos y le ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-   En  la  web  de  Anaya,  dispone  de  diferentes  vídeos,  presentaciones,  simulaciones  y
actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para el estudio de la unidad y, en
muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las  medidas  para  la  inclusión  y  la  atención  a  la  diversidad  individual  y  del  grupo  que  el
desarrollo de la unidad requiera.

 

Unidad 1 

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD



Título
La Tierra

Descripción de la unidad
Esta unidad incluye conceptos científicos que presentan un alto nivel de demanda cognitiva,
dado que vienen definidos en términos abstractos (conceptos formales), por lo que precisarían
del nivel de operaciones formales para su comprensión. Para facilitar su aprendizaje, se han
incluido contenidos de historia de la ciencia que,  además de su valor intrínseco, pretenden
hacer más accesible el aprendizaje de muchos de ellos. La citada demanda cognitiva de ciertos
contenidos  y  la  naturaleza  de  la  asignatura,  han  llevado  a  dar  a  algunos  un  tratamiento
esquemático, a modo de inclusores de contenidos posteriores, como por ejemplo los que se
desarrollan en el «Bloque 7. Estructura y composición de la Tierra», del currículo oficial de la
asignatura  de  Biología  y  Geología  que,  por  su  ubicación  en  la  secuencia,  deberían
programarse posteriormente a los de esta unidad.

Con el estudio de la Tierra se pretende desarraigar en nuestro alumnado (si es que no lo está
ya) el tan habitual error de que nuestro planeta es algo estático, «muerto». Se propiciará el
cambio  conceptual  de que vivimos en un planeta «vivo»,  no solo desde el  punto de vista
biológico, sino también geológico, ya que el calor interno remanente de su origen hace que se
establezca una dinámica entre los materiales que forman el interior y los que forman el exterior,
dando origen a los accidentes (montañas, llanuras…) que permanentemente van cambiando en
el tiempo geológico. Tras la descripción de las capas y las divisiones dinámicas de la Tierra, se
hace especial hincapié en la teoría de la tectónica de placas, como respuesta a la casi totalidad
de los mecanismos y los fenómenos que se desarrollan en la litosfera. Estos contenidos no les
son extraños a los alumnos y las alumnas que han cursado Biología y Geología en 4.º de ESO,
que realizaron aprendizajes sobre «La tectónica de placas y sus manifestaciones. Evolución
histórica: de la deriva continental a la tectónica de placas», independientemente del nivel de
aprendizaje  y  comprensión  alcanzados  (donde  habrán  predominado  los  aprendizajes
memorísticos), ya que al menos servirán de inclusores para los contenidos de este nivel. Para
comprender  mejor  los  distintos  tipos  de  convergencia  de  las  placas,  se  aconseja  la
ejemplificación  icónica  en  zonas  concretas  del  planeta  (dado  el  déficit  de  conocimientos
geográficos que suele arrastrar el alumnado), tanto para la formación de orógenos como para
los  procesos  de  sismicidad  y  el  vulcanismo,  incluidos  los  fenómenos  intraplaca.  Es
imprescindible citar las zonas sísmicas y volcánicas a nivel nacional, así como la ilustración con
recursos  audiovisuales  (como  los  que  se  aportan)  y  el  uso  de  analogías  tridimensionales
(maquetas y animaciones). La utilización de artículos de prensa, que aparecen periódicamente,
y la elaboración de dossieres,  serán un buen recurso para hacer más comprensibles estos
fenómenos y estudiar casos concretos de actualidad.

Aquellos estudiantes que no hayan cursado Biología y Geología de 4.º de ESO probablemente
carecerán de suficientes conocimientos previos pertinentes, por lo que habrá que detectarlos y
suplirlos.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Última semana de septiembre y las tres primeras de octubre 

3. OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Comentar los métodos básicos utilizados para investigar la estructura de la Tierra.

-  Conocer la naturaleza y los tipos de ondas sísmicas, y sus métodos de registro.

-  Citar las capas del interior de la Tierra, sus características generales y las discontinuidades
existentes.

-  Conocer y describir las divisiones dinámicas de la Tierra. 

-  Resumir las últimas teorías sobre el interior de la Tierra.



-  Resumir la teoría de Wegener sobre el origen de los continentes y los océanos.

-  Definir el concepto de placa y enumerar los puntos principales de la teoría de la tectónica de
placas.

-  Explicar las distintas relaciones que se establecen entre las placas. 

-  Aplicar los aportes de la tectónica de placas para justificar la existencia de zonas sísmicas y
volcánicas en el planeta.

-  Sobre un planisferio que muestre las placas litosféricas, identificar los distintos contactos
entre placas, las zonas sísmicas y volcánicas, y los puntos calientes.

-  Señalar y describir esquemáticamente las pruebas de la tectónica de placas. 

-  Relacionar las noticias de prensa sobre terremotos y volcanes con la dinámica de las placas
litosféricas.

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC), comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Contenidos Criterios  
de evaluación

Estándares  de
aprendizaje evaluables

CC

-   La  investigación
científica de la Tierra 

-   Métodos  de
investigación
directos  e
indirectos

-   Terremotos  y
ondas sísmicas 

-   Estructura  de  la
Tierra

-   Las  capas  de  la
Tierra

-  Discontinuidades
-  Divisiones dinámicas

de la Tierra

-   La  dinámica  del
manto y del núcleo

-  Tipos de rocas
-  Últimas teorías sobre

el interior terrestre

  1.  Justificar la teoría de
la  deriva  continental
en  función  de  las
evidencias
experimentales  que
la apoyan.

  1.1.  Justifica la teoría de
la deriva continental a
partir  de  las  pruebas
geográficas,
paleontológicas,
geológicas  y
paleoclimáticas.

CC,

CMCT,

CAA

  2.  Explicar la tectónica
de  placas  y  los
fenómenos a que da
lugar.

  2.1.  Utiliza la tectónica de
placas  para  explicar
la  expansión  del
fondo  oceánico  y  la
actividad  sísmica  y
volcánica  en  los
bordes de las placas.

CC,

CMCT,

CD,

CAA

  3.   Determinar  las
consecuencias  del
estudio  de  la
propagación  de  las
ondas  sísmicas  P  y
S,  respecto  de  las

  3.1.   Relaciona  la
existencia  de
diferentes  capas
terrestres  con  la
propagación  de  las
ondas  sísmicas  a
través de ellas.

CC,

CMCT,

CAA, 

SIEP



-   Teorías anteriores a
la  «tectónica  de
placas»

-   Ayer  y  hoy  de  la
geología

-   La  tectónica  de
placas

-  Los bordes de las
placas

-   Bordes
convergentes

-   Tipos  de
convergencia

-  Bordes divergentes

-   Bordes  con
movimiento lateral

-   Las  pruebas  de  la
tectónica de placas

capas internas de la
Tierra.

 

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las
estructuras  lingüísticas  y
las normas ortográficas y
gramaticales  para
elaborar textos escritos y
orales.

-  Respetar las normas de
comunicación  en
cualquier  contexto:  turno
de  palabra  y  escucha
atenta al interlocutor.

-   Busca  información  y
elabora  informes  sobre  la
evolución  de  las  teorías
científicas, en relación con
los  fenómenos  geológicos
de  la  Tierra  antes  de  la
«tectónica de placas».

-  Comprende los contenidos
del  libro  de  texto.  Lee
fragmentos  de  textos  de
divulgación  o  artículos  de
prensa sobre la estructura
de la Tierra y la «tectónica
de  placas».  Sigue  las
explicaciones  del
profesorado  o  visiona
videogramas, y comprende
el sentido de los mensajes
escritos y orales.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano  y  la
terminología  científica
adecuados  en  sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación,  trabajos  de
aula,  proyectos  de
investigación,  etc.,  sobre
los  contenidos  de  la
unidad.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del



profesorado  y  a  las
opiniones  de  los
compañeros  y
compañeras, y respeta las
normas  de  comunicación
en  los  turnos  de  palabra
durante  las  tormentas  de
ideas.  Detecta  sus
conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta a preguntas del
profesorado.

Competencia
matemática  y
competencias básicas en
ciencia y tecnología

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de  la  realidad
circundante  en  distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,
químico,  tecnológico,
geográfico...).

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia y tecnología para
solucionar  problemas,
comprender  lo  que
ocurre  a  nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-  Comprender e interpretar
la  información
presentada  en  formato
gráfico.

-   Comprende  la  necesidad
de  aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  a  las
investigaciones  científicas
de la Tierra.

-   Describe  los  elementos
matemáticos  o  físicos
utilizados en el estudio de
la Tierra.

-  Comprende e interpreta las
gráficas  obtenidas  en
diversos  estudios  de  la
Tierra.

-   Aplica  los  conocimientos
sobre  la  tectónica  de
placas  para  identificar  las
zonas  en  las  que  existe
riesgo sísmico y volcánico
en el planeta.

Competencia digital -  Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales de comunicación
audiovisual  para
transmitir  informaciones
diversas.

-   Comprender  los
mensajes que vienen de
los  medios  de
comunicación.

-  Utiliza las numerosas webs
existentes  sobre  tectónica
de  placas,  interior  de  la
Tierra  e  imágenes  de
volcanes  y  terremotos,
para  obtener  información
al respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point como vehículo de la
información a transmitir en
trabajos y proyectos sobre
la estructura y la dinámica
de nuestro planeta.

Competencia  para
aprender a aprender

-  Generar estrategias para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-   Desarrollar  estrategias
que  favorezcan  la
comprensión  rigurosa de
los contenidos.

-   Planificar  los  recursos

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae  la  información  del
libro  de  texto  u  otras
fuentes  y  con  ellas
organiza  sus  apuntes  de
estudio,  de  forma
ordenada  y  comprensible,



necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.

-   Evaluar  la  consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

para facilitar el aprendizaje
de los contenidos.

-  Maneja el uso de diversas
fuentes  para  recoger
información  y  formarse
una  opinión   personal
sobre  los  contenidos  eje
de la unidad. 

-   Utiliza  marcadores  de
distintos  colores  para
resaltar  y  jerarquizar  la
importancia  de  los
diversos  contenidos  en  el
libro  de  texto  y  en  los
apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y
los  contenidos  principales
de  la  unidad  didáctica,
para  favorecer  su
memorización  y
aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos o conceptuales
para  organizar  los
contenidos  y  facilitar  su
comprensión  y
aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación  (utilizando
las actividades de epígrafe
y  las  de  refuerzo  y
ampliación) la consecución
de los  aprendizajes,  tanto
de  los  criterios  de
evaluación como del resto
de los contenidos.

Competencias sociales y
cívicas

-  Desarrollar  la capacidad
de  diálogo  con  los
demás, en situaciones de
convivencia  y  trabajo,
para  la  resolución  de
conflictos.

-   Mostrar  disponibilidad
para  la  participación
activa  en  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Reconocer la riqueza en
la  diversidad  de
opiniones e ideas.

-  Desarrolla capacidades de
diálogo  y  respeto  hacia
sus  compañeros  y
compañeras  en  las
tormentas de ideas,  en la
expresión  de  opiniones  y
en los turnos de respuesta
a  preguntas  del
profesorado en el aula.

-   Acepta  y  participa
activamente en trabajos en
equipo  para  realizar
actividades grupales.

-  Valora y respeta las ideas
y  las  opiniones  de  sus
compañeros y compañeras
en sus manifestaciones en
el  aula,  y  en  las
actividades  de  trabajo  en
grupo.



Sentido  de  iniciativa  y
espíritu emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por
la  tarea  y  confianza  en
las  posibilidades  de
alcanzar objetivos.

-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza
de  los  cometidos  que  le
son encargados (a nivel de
aula  o  grupo  de  trabajo),
cumple  los  plazos  de
realización  de  la  tarea  e
informa al profesorado o a
los  compañeros  y
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el  aula y en
las  actividades
encomendadas, dedicando
el  tiempo  y  el  esfuerzo
necesarios  para  la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades
de coordinación en el aula
o en un grupo de trabajo,
anima a sus compañeros y
compañeras  en  la
realización de las tareas, y
transmite  seguridad  en  la
capacidad  de  todos  para
alcanzar  los  objetivos
previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora
de  intervenir  en  los
debates que se establecen
en  el  aula  sobre  los
contenidos de la unidad.

-   Actúa  solidaria  y
éticamente en el aula y en
los  grupos  de  trabajo,
ayuda a sus compañeros y
compañeras, y cumple las
reglas  de  convivencia  y
comportamiento  en  el
centro  y  en el  aula.  Evita
fraudes  escolares  en  los
controles  de  evaluación  y
en  la  presentación  de  los
trabajos  (plagio,  autoría
ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones culturales

-  Mostrar respeto hacia el
patrimonio  cultural
mundial  en  sus  distintas
vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,
científico-técnica…)  y
hacia  las  personas  que
han  contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio

-   Es  consciente  del  mérito
de los científicos que han
elaborado,  en  cada
momento de la historia, las
teorías sobre la estructura
y la dinámica de la Tierra.

-   Aprecia  el  valor  cultural,
científico  y  estético  del
patrimonio  geológico
(nacional  y  mundial)  y
reconoce  los  continuos



natural y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

intentos  y  logros  de  la
ciencia,  a  través  del
tiempo,  de  un  mejor
conocimiento  de  nuestro
planeta.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos  y  los  proyectos
con  imágenes  fijas  y  en
movimiento, que muestren
la  belleza  estética  de  las
manifestaciones  de  la
geodinámica  interna  del
planeta.

 

6.  RECURSOS

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones,  simulaciones  y  actividades  interactivas,  que  constituyen  un  apoyo  eficaz
para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.
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  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título



El origen de la vida y la evolución

Descripción de la unidad
En esta unidad se desarrollan  toda la  serie de hechos,  conceptos,  experimentos  y  teorías
básicas, necesarias para comprender el problema del origen de la vida y la evolución biológica,
excluyendo la evaluación de la humanidad, que se desarrolla en la unidad siguiente.

Hay que tener en cuenta que aquellos alumnos y alumnas que no hayan cursado Biología y
Geología en 4.º de ESO, carecerán de conocimientos previos en relación con este tema, y
aunque no lo consideramos influyente en el aprendizaje de la unidad, quizás precisen de algún
tipo de planteamiento curricular diferente.

Todo lo contrario ocurrirá con el alumnado que cursó esa asignatura en 4.º de ESO, cuyos
contenidos sobre evolución son conocimientos previos más que suficientes para desarrollar los
aprendizajes de esta unidad. Queda la duda de si los alumnos y las alumnas de aquel nivel,
debido a su edad (en la que domina el pensamiento concreto), han realizado un aprendizaje
significativo de los conceptos evolucionistas.

Tanto esta unidad como la siguiente son especialmente propicias para desarrollar contenidos
de historia de la ciencia, incardinados en la secuencia curricular.

Dada la cantidad de conceptos que necesitan de las operaciones formales para su aprendizaje,
consideramos de especial  interés la  comprensión inicial  de las características de los seres
vivos, y el conocimiento y la comprensión de los aportes de nuestro premio Nobel, S. Ramón y
Cajal, a la teoría celular. Pocas oportunidades hay para destacar la labor de uno de nuestros
más grandes científicos. 

Partiendo de la evolución química,  se hace una breve revisión,  desde las primeras teorías
sobre el origen de la vida hasta la actual teoría de la endosimbiosis, que propone la hipótesis
más aceptada sobre la aparición de las primeras células procariotas y eucariotas.

Los nombres de científicos que se citan a lo largo de la unidad intentan que las ideas, las
teorías  o  los  experimentos  tengan  un  referente  personal  y  cronológico,  y  no  aparezcan
descontextualizados de un autor y una época.

Sería  importante  realizar  actividades  en  las  que  se  analizaran  los  experimentos  que
demostraron la falsedad de la teoría de la generación espontánea, prestando especial atención
a los realizados por Pasteur, lo que además servirá como un buen planteamiento motivador
para la primera parte de la unidad.

Estos contenidos (así como el experimento de Miller y Urey, y más adelante el de Kettewell) se
prestan  especialmente  para  analizar  el  trabajo  científico,  tanto  a  nivel  procedimental
(planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, diseño de experimentos, interpretación
de  los  resultados,  etc.)  como  actitudinal  (cuestionamiento  de  lo  obvio,  necesidad  de
comprobación y de rigor, apertura ante nuevas ideas, etc.).

Creemos que la aparente dificultad que entraña, para el aprendizaje de estos contenidos, la
pormenorización de autores y teorías, queda solventado por la selección y la esquematización
con que han sido tratados, seleccionando los objetivos/contenidos más básicos y explicativos.

En el contacto del alumnado con las ideas evolucionistas al final de la ESO, es probable que se
hayan eliminado los típicos errores conceptuales (malos aprendizajes, en realidad), que suelen
detectarse en relación con este tema. Sin embargo, hay que tener especial  cuidado con la
concepción lamarckiana que suele mantener el alumnado, o en su defecto con la forma de
expresión lamarckiana, a pesar de entender y aceptar intelectualmente el enfoque darwiniano.

También  es  necesario  «desdramatizar»  los  conceptos  darwinianos  de  «lucha  por  la
supervivencia»  o la  «supervivencia  del  más fuerte»,  desmontando todas las  connotaciones
«agresivas» o de violencia subyacente que la opinión popular les otorga.

La influencia de factores externos (extracientíficos) sobre el desarrollo de las teorías científicas,
puede ser perfectamente ejemplificado y analizado en esta unidad. Así, tanto la influencia del
contexto  social  como  la  dictadura  del  paradigma  dominante  frente  a  las  nuevas  teorías,
rechazando en ambos casos lo  nuevo,  pueden ser trabajadas de forma extensa con estos
contenidos.



Estos  hechos  históricos,  analizados  en  su  contexto  social,  presentan  una  fuerte  carga
motivadora, debido a lo atractivo de las controversias y a lo fácilmente «novelables» que fueron
esos  acontecimientos.  A  nivel  conceptual/procedimental,  se  prestan  al  desarrollo  de  una
metodología  de  proyectos.  Por  otra  parte,  a  nivel  actitudinal,  es  posible  encontrarse  con
creencias religiosas en el alumnado que rechazan el enfoque evolucionista del pensamiento
científico actual.

En esta unidad son muy aconsejables las salidas del aula para visitar museos de ciencias y
arqueológicos, o yacimientos paleontológicos. Los contenidos de esta unidad son importantes
para una mejor comprensión de los referidos a «Las implicaciones filosóficas de la evolución»,
correspondientes al currículo de la asignatura de Filosofía de este mismo nivel.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Cuarta y quinta semanas de octubre y primera y segunda semanas de noviembre.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Explicar las propiedades y las funciones vitales que caracterizan a los seres vivos. 

-  Conocer las distintas explicaciones que se han dado sobre el origen de la vida y citar las
fases por las que ha pasado su evolución.

-  Conocer los aportes de Ramón y Cajal a la teoría celular.

-   Explicar  la  importancia  del  experimento  de  Miller  y  Urey  sobre  la  evolución  química,  y
describirlo esquemáticamente.

-   Describir  la  teoría de la  endosimbiosis  y  dibujar  un esquema que represente sus fases
principales. 

-  Citar las primeras teorías sobre el origen de la vida y explicar el concepto de generación
espontánea. 

-  Analizar el concepto de evolución biológica.

-  Enumerar y describir sintéticamente las teorías preevolucionistas.

-  Describir las ideas en las que fundamentó Lamarck su teoría evolucionista.

-  Explicar los argumentos en los que basó Darwin su teoría de la evolución de las especies y
analizar el concepto de selección natural.

-  Describir los aportes a la teoría de la evolución del neodarwinismo desde diferentes ámbitos.

-  Citar y comentar las diferentes críticas al darwinismo tanto de sus seguidores como de los
antidarwinistas.

-  Enumerar y explicar (citando ejemplos) las llamadas pruebas de la evolución.

-  Valorar la trascendencia de los cambios de paradigma y la importancia de las presiones
sociales de cada época en el desarrollo de los conocimientos sobre el origen de la vida y la
evolución.

-  Ser consciente de la dificultad de los estudios sobre el origen de la vida y la evolución, y de
los interrogantes que aún permanecen abiertos.

-  Respetar las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra sociedad
sobre  el  origen  de  la  vida  y  la  evolución,  y  utilizar  los  conocimientos  científicos  para
desarrollar  opiniones personales  razonadas y superar  prejuicios  y  respuestas dogmáticas
sobre estos temas.

 



4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

El origen de la vida 

-   Las
características  de
los seres vivos

-   La  evolución
química

-   La  evolución
biológica

-   Los
experimentos
de Miller y Urey

-  La teoría de la
endosimbiosis 

-   Santiago
Ramón y  Cajal
y  la  teoría
celular

-   Primeras
teorías sobre el
origen  de  la
vida

-   La  generación
espontánea

La evolución (I): del
fijismo  al
evolucionismo

-   Evolución:
significado, hecho
y teoría 

-   Teorías
preevolucionistas:
fijismo  y
creacionismo

-   Cuvier  y  el
catastrofismo

La evolución (II) 

-   La  teoría  de
Lamarck

-   La  evolución
según Darwin y
Wallace

La  teoría  sintética
de la evolución

  1.   Obtener,
seleccionar  y
valorar
informaciones
relacionadas  con
temas científicos de
la actualidad.

  1.1.   Conoce  las  líneas
generales del trabajo
científico.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.   Establecer  las
pruebas  que
apoyan la teoría de
la selección natural
de Darwin y utilizar
esta  para  explicar
la  evolución  de  los
seres  vivos  en  la
Tierra.

  2.1.  Describe las pruebas
biológicas,
paleontológicas  y
moleculares  que
apoyan la teoría de la
evolución  de  las
especies.

CCL, 

CMCT,

CD,

CAA,

SIEP

  2.2.  Enfrenta las teorías
de Darwin y Lamarck
para  explicar  la
selección natural.

  2.3.   Valora,  de  forma
crítica,  las
informaciones
asociadas  al
universo,  la  Tierra  y
el  origen  de  las
especies,
distinguiendo  entre
información  científica
real,  opinión  e
ideología.

  3.  Conocer los últimos
avances  científicos
en el  estudio de la
vida en la Tierra.

  3.1.  Describe las últimas
investigaciones
científicas en torno al
conocimiento  del
origen y el desarrollo
de  la  vida  en  la
Tierra.

CCl,

CMCT

CAA



-  Los aportes de la
genética  de
poblaciones

-  Los aportes de la
sistemática

-  Los aportes de la
paleontología

Críticas  a  la  teoría
sintética

-   Críticas
antidarwinistas

-   El
neolamarckismo

-   La  teoría
neutralista

-   Los  equilibrios
interrumpidos

Las  pruebas  de  la
evolución

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable  hacia  la
lectura.

-   Comprender  el  sentido
de  los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las
estructuras  lingüísticas
y  las  normas
ortográficas  y
gramaticales  para
elaborar  textos  escritos
y orales.

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

-  Comprende los contenidos del
libro  de  texto.  Lee  fragmentos
de  textos  clásicos,  actuales  o
de  divulgación,  artículos  de
prensa  o  visiona  videogramas
sobre  el  proceso  de  la
evolución.  Sigue  las
explicaciones del profesorado y
comprende  el  sentido  de  los
mensajes escritos y orales.

-   Lee  fragmentos  de  textos
clásicos, actuales o de literatura
de ficción, sobre el proceso de
la evolución.

-   Busca  información  y  elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre  las
distintas  opiniones  y  teorías
científicas  en  relación  con  el
origen y la evolución de la vida,
desde  los  inicios  de  la  cultura
hasta  las  propuestas  más
actuales. 

-  Utiliza el vocabulario castellano
y  la  terminología  científica
adecuados  en  sus
producciones escritas y orales:
controles  de  evaluación,
trabajos  de aula,  proyectos  de
investigación, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones del profesorado y



a  las  opiniones  de  los
compañeros  y  compañeras,  y
respeta  las  normas  de
comunicación en los turnos de
palabra  durante  las  tormentas
de  ideas.  Detecta   sus
conocimientos previos, expresa
sus  opiniones  y  respeta  los
turnos  de  respuesta  a
preguntas del profesorado.

Competencia
matemática  y
competencias
básicas  en ciencia  y
tecnología

-  Respetar y preservar la
vida de los seres vivos
de su entorno.

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de  la  realidad
circundante en distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,
químico,  tecnológico,
geográfico...).

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia  y  tecnología
para  solucionar
problemas,  comprender
lo que ocurre a nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-   Conoce  las  características  de
los  seres  vivos,  su  origen  y
evolución, y es consciente de la
necesidad de preservar su vida
y  mantener  el  equilibrio
ecológico.

-   Analiza  las  sucesivas
explicaciones  científicas  dadas
al  problema  del  origen  de  la
vida  y  la  evolución,  las
diferencia  de  las  basadas  en
opiniones  y  creencias,  y  hace
hincapié  en  la  importancia  del
razonamiento científico, el valor
de las pruebas  y la influencia
del contexto social.

-   Aplica  los  contenidos  de  la
unidad para entender y analizar
el hecho de la evolución de los
organismos;  valora  las
propuestas  de  las  diferentes
teorías  científicas  y  es  muy
consciente de las dificultades y
las  limitaciones  de  la
investigación  en  este
campo.Acepta  y  utiliza  los
diferentes  argumentos  y
pruebas sobre el proceso de la
evolución  para  justificar  la
evidencia del proceso evolutivo
desde  los  conocimientos
actuales  de  las  ciencias
biológicas.

Competencia digital -   Emplear  distintas
fuentes  para  la
búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales  de
comunicación
audiovisual  para
transmitir  informaciones
diversas.

-   Comprender  los

-   Utiliza  las  numerosas  webs
existentes sobre el origen de la
vida  y  la  evolución  de  las
especies  para  obtener
información al respecto.

-  Diseña montajes audiovisuales
o  presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información  a  transmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,



mensajes que vienen de
los  medios  de
comunicación.

sobre el origen de la vida y la
evolución.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Generar  estrategias
para  aprender  en
distintos  contextos  de
aprendizaje.

-   Desarrollar  estrategias
que  favorezcan  la
comprensión  rigurosa
de los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios  y  los  pasos
a realizar en el proceso
de aprendizaje.

-  Evaluar la consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones en el aula, extrae
la información del libro de texto
y  completa  con  otras  fuentes
(revistas y libros de divulgación
científica,  prensa  diaria,
biografías,  Internet,  etc.).  Con
todo ello  organiza sus apuntes
de estudio, de forma ordenada
y comprensible, para facilitar el
aprendizaje  significativo  de  los
contenidos.

-   Maneja  el  uso  de  diversas
fuentes  para  recoger
información  y  formarse  una
opinión   personal  sobre  los
contenidos eje de la unidad. 

-  Utiliza marcadores de distintos
colores  para  resaltar  y
jerarquizar la importancia de los
diversos contenidos en el  libro
de texto y en los apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas  con  las  ideas  y  los
contenidos  principales  de  la
unidad didáctica, para favorecer
su memorización y aprendizaje
significativos. 

-  Emplea los mapas semánticos
o  conceptuales  para  organizar
los  contenidos  y  facilitar  su
comprensión y aprendizaje.

-  Comprueba por autoevaluación
(utilizando  las  actividades  de
epígrafe  y  las  de  refuerzo  y
ampliación)  la  consecución  de
los  aprendizajes,  tanto  de  los
criterios de evaluación como del
resto de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-  Desarrollar la capacidad
de  diálogo  con  los
demás,  en  situaciones
de  convivencia  y
trabajo,  para  la
resolución de conflictos.

-   Mostrar  disponibilidad
para  la  participación
activa  en  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones
e ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo  y  respeto  hacia  sus
compañeros  y  compañeras  en
las  tormentas  de  ideas,  los
debates, las teatralizaciones, la
expresión  de  opiniones  y  los
turnos  de  respuesta  a
preguntas del profesorado en el
aula.

-  Acepta y participa activamente
en  trabajos  en  equipo  para
realizar  actividades  grupales
dentro y fuera del aula.

- Valora y respeta las ideas y las
opiniones de sus compañeros y
compañeras  en  sus
manifestaciones en el aula, y en



las  actividades  de  trabajo  en
grupo.

Sentido  de  iniciativa
y  espíritu
emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-  Gestionar el trabajo del
grupo  coordinando
tareas y tiempos.

-   Contagiar  entusiasmo
por la tarea y confianza
en  las  posibilidades  de
alcanzar objetivos.

-   Actuar  con
responsabilidad social y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza de
los  cometidos  que  le  son
encargados  (a  nivel  de  aula  o
grupo  de  trabajo),  cumple  los
plazos  de  realización  de  la
tarea e informa al profesorado o
a  los  compañeros  y
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante  en  el  aula  y  en  las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo  necesarios  para  la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades  de
coordinación en el aula o en un
grupo de trabajo,  anima a sus
compañeros  y  compañeras  en
la  realización  de  las  tareas,  y
transmite  seguridad  en  la
capacidad  de  todos  para
alcanzar los objetivos previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora de
intervenir en los debates que se
establecen en el aula sobre los
contenidos de la unidad.

-  Actúa solidaria y éticamente en
el  aula  y  en  los  grupos  de
trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros  y  compañeras,  y
cumple  las  reglas  de
convivencia  y  comportamiento
en el centro y en el aula. Evita
fraudes escolares, tanto en los
controles  de  evaluación  como
en la realización y presentación
de los  trabajos  (plagio,  autoría
ficticia, etc.)

Conciencia  y
expresiones
culturales

-  Mostrar respeto hacia el
patrimonio  cultural
mundial en sus distintas
vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,
científico-técnica…)  y
hacia las personas que
han  contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales del patrimonio
natural y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-   Elaborar  trabajos  y

-   Reconoce  la  enorme
importancia científica, cultural y
literaria de los naturalistas y los
biólogos que han contribuido al
desarrollo  de  la  teoría  de  la
evolución  (desde  Lamarck  y
Darwin  hasta  JayGould  y
Eldredge).  Valora  los grandes
textos  en  donde  quedaron
expuestas sus teorías y destaca
entre ellos la importancia de El
origen de las especies.

-  Aprecia los valores científicos y
culturales  de  los  yacimientos
paleontológicos  (a  nivel



presentaciones  con
sentido estético.

nacional  y  mundial),  y  la
importancia  de  los
especímenes  fósiles  presentes
en  los  museos,  como material
que ha permitido el  estudio de
la  evolución  y  el  avance  del
pensamiento científico.

-  Ilustra los textos de los trabajos,
los  proyectos  de  investigación
bibliográfica y las exposiciones
en el aula con imágenes fijas y
en movimiento, que muestren la
belleza  estética  de  las
manifestaciones de la evolución
de los organismos.

 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones,  simulaciones  y  actividades  interactivas,  que  constituyen  un  apoyo  eficaz
para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.

 

Unidad 3 

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título
Origen y evolución de la humanidad



Descripción de la unidad
En esta unidad se presentan una serie de datos, hechos, conceptos y teorías, necesarios para
abordar el problema del origen de la humanidad. Partiendo desde una breve presentación de
las ideas preevolucionistas hasta un amplio desarrollo, bajo la óptica de la evolución biológica,
se tratará la evolución desde los preaustralopitecos a los Homo sapiens actuales. Dado que los
simios  comparten  grupo  con  los  humanos,  hemos  considerado  muy  importante  partir  del
conocimiento de la anatomía y la taxonomía de los primates vivientes, para comprender mejor
su relación evolutiva con los humanos actuales.

Los alumnos y las  alumnas  de 4.º  de ESO ya  pudieron obtener  conocimientos  sobre  «La
evolución humana: el proceso de hominización» en la asignatura de Biología y Geología, que
serán conocimientos previos más que suficientes para abordar los aprendizajes de esta unidad.
Dada  la  escasa  dificultad  para  el  aprendizaje  de  estos  contenidos  desde  el  nivel  de  las
operaciones concretas, consideramos que no habrá ningún problema para que los alumnos y
las alumnas realicen aprendizajes significativos al respecto. Aquellos alumnos y alumnas que
no hayan cursado Biología y Geología en 4.º de ESO, carecerán de conocimientos previos en
relación con este tema, pero no lo consideramos un handicap para el aprendizaje significativo
de los contenidos de esta unidad.

Tanto esta unidad como la anterior son especialmente propicias para desarrollar contenidos de
historia de la ciencia, integrados en la secuencia curricular: la historia de los descubrimientos
de los diferentes especímenes de nuestro árbol evolutivo.

La influencia de factores externos (extracientíficos) sobre el desarrollo de las teorías científicas
a lo largo de la historia y la competencia entre científicos, antes y en la actualidad, también
pueden ser perfectamente analizados dentro de esta unidad. 

Los descubrimientos paleoantropológicos presentan una fuerte carga motivadora, debido a las
connotaciones de «aventura» que tienen estos hallazgos y a lo atractivo de las controversias
profesionales que suscitan. Es por ello que se prestan al desarrollo de una metodología de
proyectos y a una amplia utilización de los MAV en el aula.

Especial  énfasis hay que hacer en la importancia de los descubrimientos (y descubridores)
españoles de la sierra de Atapuerca, bien reflejados en la selección de contenido y en los
materiales de apoyo, ya que se prestan a numerosas actividades motivadoras y formadoras. 

Para  todos  los  contenidos  de  la  unidad  existe  una  extensa  documentación  al  respecto
(bibliográfica,  de  prensa,  audiovisual  y  en  Internet.  Ver  materiales  de  apoyo),  fácilmente
accesible a la búsqueda por el alumnado, lo que los hace contenido destacado para desarrollar
proyectos de investigación y para su exposición en el aula mediante el uso de las TIC. 

Esta  unidad  también  se  presta  a  salidas  fuera  del  aula  para  visitar  museos  de  ciencias,
arqueológicos o centros de interpretación y yacimientos paleontológicos.

La utilización de artículos de prensa, que aparecen continuamente, y la elaboración con ellos
de dossieres de curso, serán un buen recurso para hacer más comprensibles estos fenómenos
y desarrollar la motivación al estudiar casos concretos de actualidad.

A nivel de las actitudes y los valores, es posible encontrarse con alumnos y alumnas cuyas
creencias religiosas les hagan rechazar el enfoque científico del origen y la evolución de la
humanidad actual.

Los contenidos de esta unidad son importantes como conocimientos básicos para la mejor
comprensión  de  los  referidos  a  «La  dialéctica  naturaleza-cultura  en  el  proceso  de
antropogénesis.  Filosofía  y  Biología.  La  dialéctica  naturaleza-cultura  en  el  proceso  de
construcción de  la  identidad  humana», correspondientes  al  currículo  de  la  asignatura  de
Filosofía de este mismo nivel.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Tercera y cuarta semanas de noviembre y las dos primeras semanas de diciembre.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS



-  Comentar las distintas teorías sobre el origen de la humanidad.

-  Describir las características morfológicas de los primates.

-  Describir las características de los homínidos.

-  Aplicar conocimientos de anatomía humana para interpretar las diferencias y las similitudes
entre humanos y antropomorfos, y realizar esquemas complementarios.

-  Enumerar las especies de los primeros homínidos y comentar sus características y posibles
relaciones evolutivas.

-   Explicar  las  características  de  los  australopitecinos  y  su  importancia  en  el  linaje  de  la
humanidad. 

-  Conocer el proceso de humanización y describir cronológicamente las distintas especies del
género Homo previas a los neandertales.

-  Interpretar la importancia de los yacimientos de la sierra de Atapuerca y el interés del Homo
antecesor para el conocimiento de la evolución humana.

-   Estar  sensibilizado  sobre  la  importancia  de  conservar  y  proteger  los  yacimientos
paleontológicos, como el de Atapuerca, y de su valor científico y cultural.

-  Conocer las características de los neandertales y el origen del hombre actual. 

-  Valorar la trascendencia de los cambios de paradigma y la importancia de las presiones
sociales en cada época en el desarrollo de los conocimientos sobre el origen y la evolución
de la humanidad.

-  Ser consciente de la dificultad de los estudios sobre el origen de la humanidad y de los
interrogantes que aún permanecen abiertos.

-  Darse cuenta de la dificultad y la importancia de los estudios de los científicos sobre el origen
de la humanidad actual, y apreciar la fiabilidad de las técnicas científicas actuales.

-  Respetar las distintas opiniones o creencias acientíficas que existen en nuestra sociedad
sobre el origen de la humanidad y su evolución, y utilizar los conocimientos científicos para
desarrollar  opiniones personales  razonadas y superar  prejuicios  y  respuestas dogmáticas
sobre estos temas.

 



4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

Teorías sobre el origen de
la humanidad 
-  La opinión de Lamarck
-  Darwin y «El origen del

hombre»

Los primates 

-  Del primate al homínido
-   La  adquisición  del

bipedismo

Los primeros homínidos 
-  Los preaustralopitecos
-  Los australopitecinos
-

Australopithecusafarensi
s: Lucy

-   Los  australopitecos
africanos

-   Los  autralopitecos
robustos: los parántropos

Los  primeros  humanos:  la
humanización 
-  Homo habilis
-  Homo ergaster
-  Homo erectus
-  Homo antecesor
-  Homo heidelbergensis
-  El hombre de Neandertal
-  Homo floresiensis

El  origen  de  los  humanos
actuales
-   La  dispersión  de  los

sapiens por el mundo

  1.   Reconocer  la
evolución
desde  los
primeros
homínidos
hasta el hombre
actual  y
establecer  las
adaptaciones
que  nos  han
hecho
evolucionar.

  1.1.   Establece  las
diferentes  etapas
evolutivas  de  los
homínidos  hasta
llegar  al  Homo
sapiens,
estableciendo sus
características
fundamentales,
tales  como  la
capacidad
craneal  y  la
altura.

CCL, 

CMCT,

CD, 

CAA; 

SIEP,

 CEC



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-   Comprender  el  sentido de
los textos orales y escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas  y  gramaticales
para  elaborar  textos
escritos y orales.

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

-  Comprende los  contenidos
del  libro  de  texto.  Lee
fragmentos  de  textos  de
divulgación,  artículos  de
prensa  o  visiona
videogramas,  y  sigue  las
explicaciones  del
profesorado  sobre  el
proceso  de  la  evolución
humana.  Comprende  el
sentido  de  los  mensajes
escritos y orales.

-  Busca información y elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre
las  distintas  opiniones
precientíficas,  teorías
científicas  y  especies,  en
relación  con  el  origen  y  la
evolución de la humanidad,
desde  los  inicios  de  la
cultura hasta las propuestas
más actuales. 

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano y la  terminología
científica adecuados en sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación,  trabajos  de
aula,  proyectos  de
investigación, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del
profesorado  y  a  las
opiniones  de  los
compañeros y compañeras,
y  respeta  las  normas  de
comunicación en los turnos
de palabra de las tormentas
de  ideas.  Detecta  sus
conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado sobre el origen
y  la  evolución  de  la
humanidad.

Competencia
matemática  y
competencias
básicas  en ciencia  y
tecnología

-  Aplicar métodos de análisis
rigurosos  para  mejorar  la
comprensión de la realidad
circundante  en  distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,  químico,
tecnológico, geográfico...).

-  Manejar  los conocimientos
sobre  ciencia  y  tecnología

-   Analiza  y  valora  las
sucesivas  explicaciones
científicas  dadas  al
problema  del  origen  y  la
evolución de la humanidad,
y  las  diferencia  de  las
basadas  en  opiniones  y
creencias.

-   Hace  hincapié  en  la



para solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre a
nuestro  alrededor  y
responder preguntas.

importancia  del  trabajo
científico  y  conoce  los
distintos tipos de  pruebas.
Es  consciente  de  las
grandes  dificultades  y  las
limitaciones que presenta la
investigación  en  este
campo.

-  Aplica los contenidos de la
unidad  para  analizar  y
entender  el  hecho  de  la
evolución de la humanidad,
y aporta respuestas,  desde
la  cultura  científica,  a  las
preguntas  que  se  hace  la
sociedad  sobre  «el  origen
del hombre».

Competencia digital -   Emplear  distintas  fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-  Utilizar los distintos canales
de  comunicación
audiovisual  para  transmitir
informaciones diversas.

-   Comprender  los mensajes
que  vienen  de  los  medios
de comunicación.

-  Utiliza las numerosas webs
existentes sobre el origen y
la  evolución  de  la
humanidad  para  obtener
información al respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información a  transmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre diversos aspectos del
origen y la  evolución  de la
humanidad.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Generar  estrategias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-  Desarrollar estrategias que
favorezcan  la  comprensión
rigurosa de los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios  y  los  pasos  a
realizar  en  el  proceso  de
aprendizaje.

-  Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae  la  información  del
libro  de  texto  y  completa
con otras fuentes (revistas y
libros  de  divulgación
científica,  prensa  diaria,
Internet, etc.). Con todo ello
organiza  sus  apuntes  de
estudio  de  forma ordenada
y comprensible para facilitar
el  aprendizaje  de  los
contenidos.

-  Maneja el  uso de diversas
fuentes  para  recoger
información y formarse una
opinión  personal sobre los
contenidos eje de la unidad.

-   Utiliza  marcadores  de
distintos  colores  para
resaltar  y  jerarquizar  la
importancia de los diversos
contenidos  en  el  libro  de
texto y en los apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas  con  las  ideas  y
los  contenidos  principales



de la unidad didáctica, para
favorecer  su  memorización
y aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos  o  conceptuales
para  organizar  los
contenidos  y  facilitar  su
comprensión y aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación  (utilizando
las actividades de epígrafe y
las  de  refuerzo  y
ampliación)  la  consecución
de  los  aprendizajes,  tanto
de  los  criterios  de
evaluación  como  del  resto
de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-  Desarrollar la capacidad de
diálogo con los  demás,  en
situaciones  de  convivencia
y trabajo, para la resolución
de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para
la  participación  activa  en
ámbitos  de  participación
establecidos.

-   Reconocer  riqueza  en  la
diversidad  de  opiniones  e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo y respeto hacia sus
compañeros  y  compañeras
en  las  tormentas  de  ideas,
los debates, la expresión de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado en el aula.

-   Acepta  y  participa
activamente  en trabajos  en
equipo  para  realizar
actividades  grupales  dentro
y fuera del aula.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros  y  compañeras
en  sus  manifestaciones  en
el aula, y en las actividades
de trabajo en grupo.

Sentido  de  iniciativa
y  espíritu
emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-  Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas y
tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por la
tarea  y  confianza  en  las
posibilidades  de  alcanzar
objetivos.

-  Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza
de los cometidos que le son
encargados (a nivel de aula
o grupo de trabajo), cumple
los plazos de realización de
la  tarea  e  informa  al
profesorado  o  a  los
compañeros  y  compañeras
de sus actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el aula y en las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo necesarios para la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades
de coordinación en el aula o
en  un  grupo  de  trabajo,
anima a sus compañeros y
compañeras  en  la
realización  de las  tareas,  y
transmite  seguridad  en  la



capacidad  de  todos  para
alcanzar  los  objetivos
previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora
de intervenir en los debates
que  se  establecen  en  el
aula  sobre  los  contenidos
de la unidad.

-  Actúa solidaria y éticamente
en el  aula  y  en los  grupos
de  trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras,
y  cumple  las  reglas  de
convivencia  y
comportamiento en el centro
y  en el  aula.  Evita  fraudes
escolares,  tanto  en  los
controles  de  evaluación
como  en  la  realización  y
presentación de los trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones
culturales

-   Mostrar  respeto  hacia  el
patrimonio  cultural  mundial
en  sus  distintas  vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,  científico-
técnica…)  y  hacia  las
personas  que  han
contribuido a su desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural y de la evolución del
pensamiento científico.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones con sentido
estético.

-   Reconoce  la  importancia
científica,  cultural  y  literaria
de  los  trabajos  de  los
biólogos  y  los
paleoantropólogos  que  han
contribuido  (y  contribuyen)
al  discernimiento  del  árbol
evolutivo  de  la  humanidad
actual.

-   Aprecia  los  valores
científicos  y  culturales  de
los  yacimientos
paleoantropológicos (a nivel
nacional  y  mundial)  y  la
importancia  de  los
especímenes  fósiles
encontrados,  como  el
material que ha permitido el
estudio  de  la  evolución
humana. 

-   Aprecia  la  importancia
cultural  y  científica  de  las
reproducciones  de  restos
fósiles,  las  recreaciones  de
especímenes  y  las
reconstrucciones  de
paleopaisajes  presentes  en
los museos.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación  bibliográfica  y
las exposiciones en el  aula
con  imágenes  fijas,  que
muestren las características
de  las  diferentes  especies
que han precedido al Homo
sapiensactual.



 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones,  simulaciones  y  actividades  interactivas,  que  constituyen  un  apoyo  eficaz
para el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.

 

Unidad 4 

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título
La revolución genética

Descripción de la unidad
Los alumnos y alumnas de 4.º de ESO que hayan cursado Biología y Geología de ese nivel ya
deberán haber realizado aprendizajes  sobre contenidos tales como:  «Los ácidos  nucleicos.
ADN y genética molecular. Proceso de replicación del ADN. Concepto de gen. Expresión de la
información genética. Código genético. Mutaciones. Relaciones con la evolución. La herencia y
la  transmisión  de  caracteres.  Introducción  y  desarrollo  de  las  leyes  de  Mendel.  Base
cromosómica de las leyes de Mendel. Aplicaciones de las leyes de Mendel», que deben ser un
arsenal suficiente de conocimientos previos para enfrentarse a los muy similares seleccionados
en  esta  cuarta  unidad.  Todo  ello  partiendo  de  la  idea  de  la  realización  de  aprendizajes
significativos  y  funcionales  al  respecto.  Sin  embargo,  la  discutible  adecuación  de  estos
contenidos a las capacidades de los alumnos y alumnas de 4.º de ESO (mayoritariamente en el
nivel de operaciones concretas), hace surgir dudas sobre su correcto aprendizaje y que por lo



tanto,  puedan  actuar  como conocimientos  previos  pertinentes  para  desarrollar  los  de  esta
unidad. 

Su clara categorización como contenidos formales los hace de difícil comprensión, lo que será
especialmente  importante en el  caso de aquellos estudiantes que además no han cursado
Biología y Geología en 4.º de ESO, por lo que carecerán de los mínimos conocimientos previos
necesarios para enfrentarse a los de esta unidad. 

Son previsibles, por lo tanto, tres ritmos de aprendizaje. Precisarán refuerzos los alumnos y las
alumnas  que no cursaron  Biología  y  Geología  en 4.º  de  ESO o aquellos  que cursándola,
realizaran aprendizajes memorísticos no significativos. Por el contrario, encontrarán significado
y sentido a estos contenidos, aquellos alumnos y alumnas que hayan realizado un aprendizaje
significativo de la genética de 4.º de ESO. Antes de desarrollar esta unidad, el profesorado
debe tomar conciencia  de esta  situación  y detectar  la  casuística  mediante  las  pruebas de
conocimientos previos pertinentes. A partir de los resultados, podrá programar las actividades
de  recuperación  que  proporcionen  los  conocimientos  previos  de  salida  a  la  totalidad  del
alumnado.

Nos parece imprescindible utilizar la historia de la ciencia como recurso, tanto formativo como
motivador,  para  introducir  diversos  contenidos  de  esta  unidad,  desde  los  experimentos  de
Mendel o Griffith, el descubrimiento de la «doble hélice» llevado a cabo por Crick y Watson, y la
clonación de la oveja Dolly, hasta los proyectos Genoma Humano, HapMap o ENCODE. Todos
ellos se prestan a la  realización de proyectos de investigación bibliográfica,  a partir  de los
cuales elaborar informes escritos, cuya presentación o exposición en el aula puede llevarse a
cabo mediante el uso de las TIC. Estos proyectos permitirán profundizar en el conocimiento del
trabajo  de  los  científicos,  ejemplificar  la  importancia  de  la  historia  social  de  la  ciencia  y
reflexionar sobre los problemas éticos que la acompañan.

Los  contenidos  de esta  unidad  proporcionan  material  para  debates  en el  aula,  bien  en  sí
mismos, o suscitados a partir de informaciones (habitualmente muy numerosas) recogidas de
los medios de comunicación.

En el desarrollo de la secuencia de instrucción, la dificultad intrínseca de los contenidos hace
necesario  como  recurso  principal  el  uso  de  imágenes,  tanto  estáticas  (diapositivas  y
transparencias)  como  en  movimiento  (sobre  todo  simulaciones),  siendo  requerido  mucho
tiempo para su análisis e interpretación.

Es aconsejable la lectura y el análisis de fragmentos escogidos de textos científicos, donde se
describan los hitos en que se ha basado el desarrollo de la genética.

2.  TEMPORALIZACIÓN

Tercera, cuarto y quinta semanas de enero y primera semana de febrero.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Explicar el concepto de genética y conocer los términos más habituales que se emplean en
esta ciencia.

-  Conocer el concepto de herencia biológica y la importancia de Mendel y Morgan en la historia
de la genética.

-  Describir el modelo mendeliano y enunciar las leyes en la actualidad.

-  Describir el experimento que permitió relacionar las moléculas con la herencia y comentar el
descubrimiento  de  la  estructura  del  ADN.  Describir  los  niveles  de  organización  genética
desde los nucleótidos al genoma.

-  Conocer el proyecto de gen y describir el proceso de expresión de la información genética.

-  Conocer el significado y el modo de acción del código genético, y saber aplicar su forma de
actuación.



-  Explicar en qué consiste el proyecto Genoma Humano y cuáles son los objetivos de los
proyectos HapMap y ENCODE.

 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

-   La  historia  de  la
genética

-  Herencia biológica
e  información
genética

-  Mendel y Morgan.
La  genética
formal

-  El descubrimiento
del ADN

-  El dogma central
de  la  biología
molecular.  El
código genético

-   Del  gen  al
genoma.
Genómica  y
epigenética

-   Niveles  de
organización
genética

-  Los nucleótidos

-   Los  ácidos
nucleicos

-  La estructura del
ADN

-  El ADN se asocia
con proteínas

-   El  genoma.  La
genómica

  1.   Reconocer  los
hechos  históricos
más  relevantes
para  el  estudio  de
la genética.

  1.1.  Conoce y explica
el  desarrollo
histórico  de  los
estudios  llevados
a cabo dentro del
campo  de  la
genética.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

CEC

  2.   Obtener,
seleccionar  y
valorar
informaciones
sobre  el  ADN,  el
código  genético,  la
ingeniería  genética
y  sus  aplicaciones
médicas.

  2.1.   Sabe  ubicar  la
información
genética  que
posee  todo  ser
vivo,
estableciendo  la
relación jerárquica
entre  las  distintas
estructuras, desde
el  nucleótido
hasta  los  genes
responsables  de
la herencia.

CCL

CMCT

CAA

  3.   Conocer  los
proyectos  que  se
desarrollan
actualmente  como
consecuencia  de
descifrar el genoma
humano,  tales
como  HapMap  y
ENCODE.

  3.1.  Conoce y explica
la forma en que se
codifica  la
información
genética  en  el
ADN,  justificando
la  necesidad  de
obtener  el
genoma  completo
de  un  individuo  y
descifrar  su
significado.

CCL

CMCT

CAA

CSYC

SIEP



-   El  significado de la
información genética

-   El  concepto  de
gen

-   ¿Cómo  se
heredan  los
genes?

-   ¿Cómo  se
expresa  la
información
genética?

-  El código genético

-   Los  proyectos
HapMap  y
ENCODE

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas y gramaticales
para  elaborar  textos
escritos y orales.

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

-   Comprende  los  contenidos
del  libro  de  texto  y  las
explicaciones  del
profesorado. Lee fragmentos
de  textos  de  divulgación,
artículos de prensa o visiona
videogramas, y comprende el
sentido  de  los  mensajes
escritos y orales.

-  Busca información y elabora
informes  escritos  y
exposiciones orales sobre la
historia y los aspectos de la
genética.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano  y  la  terminología
científica  adecuados  en  sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación, trabajos de aula,
proyectos  de  investigación
bibliográfica, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del
profesorado y a las opiniones
de  los  compañeros  y
compañeras,  y  respeta  las
normas de comunicación  en
los turnos de palabra durante
las  tormentas  de  ideas.
Detecta  sus  conocimientos
previos,  expresa  sus
opiniones  y  respeta  los
turnos  de  respuesta  a
preguntas  del  profesorado
sobre  los  contenidos  de  la
revolución genética.



Competencia
matemática  y
competencias
básicas  en ciencia  y
tecnología

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar la comprensión de
la realidad circundante en
distintos  ámbitos
(biológico,  geológico,
físico,  químico,
tecnológico, geográfico...).

-   Reconocer la importancia
de  la  ciencia  en  nuestra
vida cotidiana.

-  Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para  solucionar
problemas,  comprender lo
que  ocurre  a  nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-  Analiza las bases científicas
de la  genética  y  conoce los
descubrimientos  más
importantes  que  se  han
realizado  en  esta  ciencia
desde  Mendel  a  la
actualidad,  los  cuales  han
permitido  comprender  el
proceso de transmisión de la
información  genética  y
conocer  las  moléculas
implicadas en él.

-   Hace  hincapié  en  la
relevancia del trabajo de los
científicos,  y  es  consciente
de  la  importancia  y  las
aplicaciones que presenta la
investigación  en los  campos
de  la  genética  en  la
actualidad.

-   Aplica  los  contenidos  de la
unidad  para  analizar  y
entender  el  hecho  de  la
herencia  biológica.  Sabe
argumentar, desde la cultura
científica  y  sin  prejuicios,
sobre  qué  ha  supuesto  la
revolución  genética  en  la
historia de la humanidad y el
tipo  de  problemas  y
proyectos  de  los  que  se
ocupa  la  investigación
genética en la actualidad.

Competencia digital -   Emplear  distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales  de  comunicación
audiovisual para transmitir
informaciones diversas.

-  Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

-   Utiliza  las  numerosas webs
existentes  sobre  variados
temas  de  la  genética  para
obtener  informaciones
concretas al respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información  a  transmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre  diversos  aspectos  de
la revolución genética.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Generar  estrategias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-  Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios  y  los  pasos  a
realizar  en  el  proceso  de
aprendizaje.

-  Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae la información del libro
de texto y completa con otras
fuentes  (revistas  y  libros  de
divulgación científica, prensa
diaria,  revistas,  biografías,
Internet,  etc.).  Con todo ello
organiza  sus  apuntes  de
estudio, de forma ordenada y
comprensible, para facilitar el
aprendizaje  significativo  de



los contenidos.
-   Maneja  el  uso  de  diversas

fuentes  para  recoger
información  y  formarse  una
opinión   personal  sobre  los
contenidos eje de la unidad. 

-   Utiliza  marcadores  de
distintos colores para resaltar
y  jerarquizar  la  importancia
de los diversos contenidos en
el  libro  de  texto  y  en  los
apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y los
contenidos  principales  de  la
unidad  didáctica,  para
favorecer su memorización y
aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos  o  conceptuales
para organizar los contenidos
y  facilitar  su  comprensión  y
aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación (utilizando las
actividades de epígrafe y las
de refuerzo y ampliación)  la
consecución  de  los
aprendizajes,  tanto  de  los
criterios de evaluación como
del resto de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-   Desarrollar  la  capacidad
de diálogo con los demás,
en  situaciones  de
convivencia y trabajo, para
la resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para
la  participación  activa  en
ámbitos  de  participación
establecidos.

-   Reconocer  riqueza  en  la
diversidad  de opiniones  e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo  y  respeto  hacia  sus
compañeros  y  compañeras
en  las  tormentas  de  ideas,
los debates, la expresión de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado en el aula.

-   Acepta  y  participa
activamente  en  trabajos  en
equipo  para  realizar
actividades grupales dentro y
fuera del aula.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros  y  compañeras
en sus manifestaciones en el
aula, y en las actividades de
trabajo en grupo, en relación
con los temas de genética.

Sentido  de  iniciativa
y  espíritu
emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-  Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

-   Acepta  y  se  responsabiliza
de los cometidos que le son
encargados (a nivel de aula o
grupo de trabajo), cumple los
plazos  de  realización  de  la
tarea  e  informa  al



-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo  coordinando  tareas
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por
la tarea y confianza en las
posibilidades  de  alcanzar
objetivos.

-  Actuar con responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

profesorado  o  a  los
compañeros  y  las
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el aula y en las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo  necesarios  para  la
obtención de logros.

-  Acepta responsabilidades de
coordinación en el aula o en
un grupo de trabajo, anima a
sus  compañeros  y
compañeras en la realización
de  las  tareas,  y  transmite
seguridad en la capacidad de
todos  para  alcanzar  los
objetivos previstos.

-   Muestra  iniciativa  a  la  hora
de intervenir  en  los debates
que se establecen en el aula
sobre  los  contenidos  de  la
unidad.

-  Actúa solidaria y éticamente
en el aula y en los grupos de
trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras, y
cumple  las  reglas  de
convivencia  y
comportamiento en el centro
y  en  el  aula.  Evita  fraudes
escolares,  tanto  en  los
controles  de  evaluación
como  en  la  realización  y  la
presentación  de los  trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones
culturales

-   Mostrar  respeto  hacia  el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-   literaria,
etnográfica,  científico-
técnica…)  y  hacia  las
personas  que  han
contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural  y  de  la  evolución
del pensamiento científico.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

-   Reconoce  la  importancia
científica  y  cultural  de  los
trabajos de los científicos que
han  contribuido  (y
contribuyen)  al  desarrollo  de
la genética desde sus inicios
a la actualidad.

-  Aprecia las dificultades de los
investigadores  que  han
contribuido al nacimiento  y la
evolución  de  la  genética
como ciencia biológica. 

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación  bibliográfica  y
las  exposiciones  en  el  aula
con  imágenes  fijas  o
animaciones  atractivas,  que
muestran  aspectos  y
procesos de la genética.



 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.

 

Unidad 5 

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

 

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título
Aplicaciones de la genética

Descripción de la unidad
Los alumnos y las alumnas de 4.º de ESO que hayan cursado Biología y Geología de ese nivel
ya  deben  haber  realizado  aprendizajes  sobre  contenidos  tales  como «Ingeniería  genética:
técnicas y aplicaciones. Biotecnología. Bioética». 

Para  esta  unidad,  denominada  «Aplicaciones  de  la  genética»,  son  válidos  los  mismos
argumentos expuestos en la unidad anterior («La revolución genética»), con el agravante de
que  hay contenidos  que se presentan por  primera vez.  Es  igualmente  válido  clasificar  los
conceptos  de  esta  unidad  como  formales,  si  bien  algunos  entrarían  en  la  categoría  de
concretos (caso de los referidos a las técnicas de reproducción y a las aplicaciones o las
repercusiones  sociales  de  la  genética),  lo  que  facilitaría  su  aprendizaje.  Por  tanto,  el



profesorado debe adecuar  su instrucción (concreta o formal)  a las  circunstancias  tanto del
alumnado como de la naturaleza de los contenidos.

La  importancia  y  la  trascendencia  social  de  las  aplicaciones  de  la  genética,  facilitan  la
motivación de los alumnos y las alumnas, y permiten una gran diversidad de actividades, entre
las que deben destacar las que utilicen a los medios de comunicación social como fuentes de
formación e información. La historia de la ciencia, aunque el tiempo histórico es muy reciente
en estos ámbitos (y en ocasiones cotidiano), es una fuente interesante para el desarrollo de
actividades de investigación bibliográfica con los medios de comunicación como fuente. Las
aplicaciones policiacas o forenses, junto a las aplicaciones de la clonación (empezando por la
clonación de la oveja Dolly) en concreto, son fuertemente motivadoras para el alumnado.

También  es  esta  unidad  pueden  darse  casos  en que  las  creencias  de  los  alumnos  y  las
alumnas choquen con las aplicaciones de la genética descritas en el texto.

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda, tercera y cuarta semanas de febrero y primera semana de marzo

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Indicar en qué consiste la tecnología del ADN recombinante.

-  Señalar y comentar las aplicaciones de la ingeniería genética.

-  Conocer las causas de la infertilidad humana y comentar los procedimientos de reproducción
asistida como solución.

-  Explicar el concepto de clonación, sus tipos y el origen y significado de las células madre.

-  Conocer los tipos y las aplicaciones de la clonación, y valorar las repercusiones sociales y
éticas de la posible clonación humana.

-  Detallar los tipos de células madre y su potencialidad, así como comentar sus aplicaciones.

-  Conocer las repercusiones sociales de las aplicaciones de la genética y valorar la existencia
de problemas éticos.

 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

-   La  ingeniería
genética  y  sus
aplicaciones 

-   Tecnología  del
ADN
recombinante

  1.   Evaluar  las
aplicaciones  de  la
ingeniería  genética
en la  obtención de
fármacos,
transgénicos  y
terapias génicas.

  1.1.   Analiza  las
aplicaciones  de  la
ingeniería  genética
en  la  obtención  de
fármacos,
transgénicos  y
terapias génicas.

CCL, 

CMCT, 

CD



-  Amplificación del
ADN. La PCR y
sus aplicaciones

-   La  producción
de fármacos

-  Terapia génica

-   Organismos
genéticamente
modificados

-   La  reproducción
asistida

-   Tipos  de
reproducción
asistida

-   Selección  y
conservación de
embriones

-   Las  normas
sobre
reproducción
asistida

-  La clonación

-   Tipos  de
clonación

-  Aplicaciones de
la clonación

-  Las células madre

-  Tipos de células
madre

-   Métodos  de
obtención  de
células madre

-  Aplicaciones de
las  células
madre

-   Repercusiones
sociales  de  las
aplicaciones  de  la
genética

  2.   Valorar  las
repercusiones
sociales  de  la
reproducción
asistida,  así  como
de la selección y la
conservación  de
embriones.

  2.1.   Establece  las
repercusiones
sociales  y
económicas  de  la
reproducción
asistida,  así  como
de la selección y la
conservación  de
embriones.

CCL, 

CMCT, 

CSYC

  3.   Analizar  los
posibles usos de la
clonación.

  3.1.  Describe y analiza
las  posibilidades
que  ofrece  la
clonación  en
diferentes campos.

CCL, 

CMCT, 

CAA

  4.   Establecer  el
método  de
obtención  de  los
distintos  tipos  de
células  madre,  así
como  su
potencialidad  para
generar  tejidos,
órganos  e  incluso
organismos
completos.

  4.1.   Reconoce  los
diferentes  tipos  de
células  madre  en
función  de  su
procedencia  y
capacidad
generativa,
estableciendo  en
cada  caso  las
aplicaciones
principales.

CCL,

 CMCT,

CSYC

SIEP

  5.  Identificar algunos
problemas sociales
y  dilemas  morales
debidos  a  la
aplicación  de  la
genética: obtención
de  transgénicos,
reproducción
asistida  y
clonación.

  5.1.   Valora,  de  forma
crítica,  los  avances
científicos
relacionados  con  la
genética, sus usos y
sus  consecuencias
médicas y sociales.

CCL, 

CMCT, 

CD,

CSYC

  5.2.  Explica las ventajas
e inconvenientes de
los  alimentos
transgénicos,
razonando  la
conveniencia  o  no
de su uso.

CCL, 

CMCT, 

CSYC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los textos orales y escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas y gramaticales
para  elaborar  textos
escritos y orales.

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

-  Comprende los contenidos
del  libro  de  texto  y  las
explicaciones  del
profesorado.  Lee
fragmentos  de  textos  de
divulgación,  artículos  de
prensa  o  visiona
videogramas, y comprende
el sentido de los mensajes
escritos y orales.

-   Busca  información  y
elabora informes escritos y
exposiciones  orales  sobre
distintos  aspectos  en
relación  con  la  ingeniería
genética  y  sus
aplicaciones:  la
reproducción   asistida,  la
clonación,  las  células
madre y los transgénicos.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano y la terminología
científica  adecuados  en
sus producciones escritas y
orales:  controles  de
evaluación,  trabajos  de
aula,  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del
profesorado  y  a  las
opiniones  de  los
compañeros  y
compañeras, y respeta las
normas  de  comunicación
en  los  turnos  de  palabra
durante  las  tormentas  de
ideas.  Detecta  sus
conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado  sobre  las
aplicaciones de la genética.

Competencia
matemática  y
competencias  básicas
en ciencia y tecnología

-  Aplicar métodos de análisis
rigurosos  para  mejorar  la
comprensión de la realidad
circundante  en  distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,  químico,
tecnológico, geográfico...).

-   Reconocer  la  importancia
de  la  ciencia  en  nuestra
vida cotidiana.

-  Manejar los conocimientos
sobre ciencia y  tecnología
para solucionar problemas,
comprender  lo  que  ocurre

-   Analiza  las  bases
científicas de la tecnología
del ADN recombinante y de
las  aplicaciones  de  la
ingeniería genética.

-  Conoce la importancia de
los descubrimientos que se
han realizado en el campo
de la ingeniería genética, la
reproducción  asistida,  la
clonación  y  las  células
madre,  en  relación  con  la
vida  cotidiana  de  los
individuos y la sociedad.



a  nuestro  alrededor  y
responder preguntas.

-   Hace  hincapié  en  la
relevancia  del  trabajo  de
los  científicos,  es
consciente  de  la
importancia  que  presenta
la  investigación  en  los
campos  de  la  ingeniería
genética en la actualidad y
de  las  repercusiones
sociales  de  sus
aplicaciones.

-  Utiliza los contenidos de la
unidad  para  entender  las
aplicaciones de la genética
y sabe argumentar,  desde
la  cultura  científica  y  sin
prejuicios,  sobre  lo  que
pueden  suponer  en  el
presente y en el  futuro de
la humanidad.

-  Es capaz de fundamentar
la existencia de un comité
de  bioética,  que  marque
límites  en  un  marco  de
gestión responsable de los
experimentos genéticos.

Competencia digital -   Emplear  distintas  fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales  de  comunicación
audiovisual  para  transmitir
informaciones diversas.

-  Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

-  Utiliza las numerosas webs
existentes  sobre  temas
como las aplicaciones de la
tecnología  del  ADN
recombinante,  la
reproducción   asistida,  la
clonación,  las  células
madre,  los  transgénicos,
etc.,  para  obtener
informaciones concretas al
respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como vehículo de la
información a transmitir, en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre diversos aspectos de
las  aplicaciones  de  la
genética.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Generar  estrategias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-  Desarrollar estrategias que
favorezcan la comprensión
rigurosa de los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios  y  los  pasos  a
realizar  en  el  proceso  de
aprendizaje.

-  Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae  la  información  del
libro  de  texto  y  completa
con otras fuentes (revistas
y  libros  de  divulgación
científica,  prensa  diaria,
Internet,  etc.).  Con  todo
ello  organiza  sus  apuntes
de  estudio,  de  forma
ordenada  y  comprensible,
para facilitar el aprendizaje



significativo  de  los
contenidos.

-  Maneja el uso de diversas
fuentes  para  recoger
información y formarse una
opinión  personal sobre los
contenidos  eje  de  la
unidad. 

-   Utiliza  marcadores  de
distintos  colores  para
resaltar  y  jerarquizar  la
importancia de los diversos
contenidos  en  el  libro  de
texto y en los apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y
los  contenidos  principales
de la unidad didáctica, para
favorecer su memorización
y aprendizaje significativos.

-   Emplea  los  mapas
semánticos o conceptuales
para  organizar  los
contenidos  y  facilitar  su
comprensión y aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación  (utilizando
las actividades de epígrafe
y  las  de  refuerzo  y
ampliación) la consecución
de  los  aprendizajes,  tanto
de  los  criterios  de
evaluación  como del  resto
de los contenidos.

Competencias sociales
y cívicas

-  Desarrollar la capacidad de
diálogo con los demás, en
situaciones de convivencia
y  trabajo,  para  la
resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para
la  participación  activa  en
ámbitos  de  participación
establecidos.

-   Reconocer  riqueza  en  la
diversidad  de  opiniones  e
ideas.

-  Desarrolla capacidades de
diálogo y respeto hacia sus
compañeros y compañeras
en las tormentas de ideas,
los  debates,  la  expresión
de  opiniones  y  los  turnos
de  respuesta  a  preguntas
del profesorado en el aula.

-   Acepta  y  participa
activamente en trabajos en
equipo  para  realizar
actividades grupales dentro
y fuera del aula.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros y compañeras
en sus manifestaciones, en
el aula y en las actividades
de trabajo en grupo, sobre
los  aspectos  bioéticos  de
las  investigaciones  y  las
aplicaciones de la genética.



Sentido de iniciativa  y
espíritu emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-  Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas y
tiempos.

-  Contagiar  entusiasmo por
la tarea y confianza en las
posibilidades  de  alcanzar
objetivos.

-Actuar  con  responsabilidad
social y sentido ético en el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza
de  los  cometidos  que  le
son encargados (a nivel de
aula  o  grupo  de  trabajo),
cumple  los  plazos  de
realización  de  la  tarea  e
informa  al  profesorado  o
los  compañeros  y
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el  aula  y  en
las  actividades
encomendadas  (dentro  y
fuera  del  aula),  dedicando
el  tiempo  y  el  esfuerzo
necesarios  para  la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades
de coordinación en el aula
o en un grupo de trabajo,
anima a sus compañeros y
compañeras  en  la
realización de las tareas, y
transmite  seguridad  en  la
capacidad  de  todos  para
alcanzar  los  objetivos
previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora
de intervenir en los debates
que  se  establecen  en  el
aula  sobre  los  contenidos
de la unidad.

-   Actúa  solidaria  y
éticamente en el aula y en
los  grupos  de  trabajo,
ayuda a sus compañeros y
compañeras,  y  cumple las
reglas  de  convivencia  y
comportamiento  en  el
centro  y  en  el  aula.  Evita
fraudes escolares, tanto en
los controles de evaluación
como  en  la  realización  y
presentación  de  los
trabajos  (plagio,  autoría
ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones culturales

-   Mostrar  respeto  hacia  el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas  vertientes
(artístico-literaria,
etnográfica,  científico-
técnica…)  y  hacia  las
personas  que  han
contribuido a su desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural  y  de  la  evolución
del pensamiento científico.

-   Reconoce  la  importancia
científica  y  cultural  de  los
trabajos  de  los  científicos,
desde  sus  inicios  a  la
actualidad,  que  han
contribuido  (y  contribuyen)
al  desarrollo  de  la
ingeniería genética  y otros
campos  como  la
reproducción  asistida,  la
clonación  o  el  empleo  de
células madre. Entiende los



-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones con sentido
estético.

debates  surgidos  en
función  de  diferentes
argumentos éticos.

-  Aprecia las dificultades de
los investigadores que han
contribuido al nacimiento  y
la  evolución  de  la
ingeniería  genética  como
rama de la genética.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación bibliográfica y
las exposiciones en el aula
con  imágenes  fijas  o
animaciones  atractivas
para  los  compañeros  y
compañeras,  y  el
profesorado.

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
La medicina y la salud 

Descripción de la unidad
En esta unidad y en la siguiente se desarrollan conjuntamente una serie de contenidos no
habituales en nuestros currículos. Todo el bloque 3 de los contenidos curriculares, «Avances
en  biomedicina»,  son  en  parte  nuevos  para  nuestros  escolares,  por  lo  que  los  referentes
iniciales  en el  proceso de enseñanza-aprendizaje  serán los escasos conocimientos previos
adquiridos  en  3.º  de  ESO,  unidos  a  las  ideas  previas  que  hayan  podido  adquirir
espontáneamente  o  por  transmisión  social.  En  muchos  aspectos,  los  escolares  mantienen
importantes errores conceptuales sobre la medicina y la salud, tanto de origen analógico como
social.  Por  ello,  se  hace  imprescindible  su  detección  inicial  mediante  un  cuestionario  o
interrogatorio,  para  establecer  estrategias  educativas  encaminadas  a  producir  un  conflicto
cognitivo que propicie su cambio.

Sin embargo, el interés que suscitan todos los temas en relación con la medicina y que los
aprendizajes pueden realizarse desde el nivel (estadio) de operaciones concretas, hacen que la
realización de aprendizajes significativos y funcionales se considere fácilmente alcanzable.

Esta unidad se estructura en dos ámbitos complementarios. Uno, desarrolla contenidos que
describen  una  serie  de  hitos  destacados  en  la  evolución  histórica  de  la  medicina  y  del
tratamiento de las enfermedades (que constituyen un material muy adecuado para la aplicación
del método histórico), que se completan con una descripción de las técnicas de diagnóstico
más  habitualmente  utilizadas  en  la  actualidad,  cuyos  nombres  son  familiares  a  todos  los
pacientes. El segundo ámbito, engloba los contenidos que tienen que ver con el concepto de
salud  (factores  determinantes  y  de  riesgo,  salud  pública,  la  salud  en  los  países  de  bajo
desarrollo…) y el análisis de los diversos aspectos de la relación que se establece entre el
médico y el paciente en nuestra sanidad actual.

Para desarrollar  las  actividades,  puede resultar  especialmente  recomendable  el  uso de las
informaciones  relativas  a  la  sanidad  que  pueden  encontrarse  tanto  en  las  páginas
especializadas como en las páginas de información general de los periódicos, ya que son un
vivo reflejo de la actualidad diaria y por tanto, poseen un fuerte componente motivador.

Todos  estos  contenidos  deben  tener  como  meta  lograr  que  los  alumnos  y  las  alumnas
conozcan  y  valoren  la  importancia  de  la  sanidad  y  de  la  salud  en  nuestra  sociedad,  y
practiquen conscientemente estilos de vida saludables.

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda, tercera, cuarta y quinta semanas de marzo.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Conocer el concepto de medicina científica, describir sus comienzos y explicar  algunos de
los acontecimientos más importantes en su desarrollo histórico.

-  Clasificar y describir las técnicas de diagnóstico más habituales en la actualidad.

-  Definir el concepto de salud y los factores que la determinan.

-  Explicar el concepto de factor de riesgo para la salud.

-  Comentar la importancia de la salud pública y la medicina preventiva, y describir los niveles
de prevención.



-   Ser  consciente  del  problema  de  la  sanidad  en  los  países  de  bajo  desarrollo  y  de  las
dificultades de los tratamientos médicos en ellos.

-  Conocer el significado de enfermedades raras y olvidadas, y apreciar la importancia de la
búsqueda de fármacos para su tratamiento.

-  Analizar y valorar las  características de relación que se establecen entre el médico y el
paciente.

-  Interpretar los conceptos de diagnóstico y pronóstico en medicina, y describir el modelo de
historia clínica.

 

4. CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

-  Evolución histórica
de la medicina

-   Los  comienzos
de  la  medicina
científica

-  La teoría de los
cuatro humores

-  La cirugía

-   Barberos  y
cirujanos:  la
anestesia

-  Anestesia

-  La antisepsia

  1.   Analizar  la
evolución  histórica
en la consideración
y  el  tratamiento  de
las enfermedades.

  1.1.  Conoce la evolución
histórica  de  los
métodos  de
diagnóstico  y
tratamiento  de  las
enfermedades.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  2.   Distinguir  entre lo
que  es  medicina  y
lo que no lo es.

  2.1.   Establece  la
existencia  de
alternativas  a  la
medicina tradicional,
valorando  su
fundamento
científico  y  los
riesgos  que
conllevan.

CCL,

CMCT,

CSYC

CEC



-   Técnicas  de
diagnóstico

-   Técnicas  de
registro  de  la
actividad
eléctrica

-   Técnicas  de
diagnóstico  por
imagen

-   Estudios
radiológicos

-  Otras técnicas
-  La salud

-   El  concepto  de
salud

-   Factores
determinantes
de la salud

-  Los factores de
riesgo

-   Salud  pública  y
medicina
preventiva

-  La sanidad en los
países  de  bajo
desarrollo

-  La sanidad y el
nivel  de
desarrollo

-   Las
enfermedades
olvidadas

-   Las
enfermedades
raras

-   La  relación
médico-paciente

-   El  diagnóstico
de  las
enfermedades

-  El pronóstico

-   La  historia
clínica

-   El  secreto
profesional

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS



Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las  estructuras
lingüísticas  y  las  normas
ortográficas y gramaticales
para  elaborar  textos
escritos y orales.

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

-  Comprende los contenidos
del  libro  de  texto  y  las
explicaciones  del
profesorado.  Lee
fragmentos  de  textos  de
divulgación,  artículos  de
prensa  o  visiona
videogramas  sobre  la
historia  de  la  medicina,  y
comprende el sentido de los
mensajes escritos y orales.

-  Busca información y elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre
distintos  aspectos  en
relación con la historia de la
medicina,  sus  técnicas  de
diagnóstico  y  los  diversos
ámbitos relacionados con la
salud.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano y la terminología
científica adecuados en sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación,  trabajos  de
aula,  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del
profesorado  y  a  las
opiniones  de  los
compañeros y compañeras,
y  respeta  las  normas  de
comunicación en los turnos
de  palabra  durante  las
tormentas de ideas. Detecta
sus  conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado  sobre  la
historia de la ciencia médica
y la salud.

Competencia
matemática  y
competencias  básicas
en ciencia y tecnología

-  Reconocer la importancia
de  la  ciencia  en  nuestra
vida cotidiana.

-  Manejar los conocimientos
sobre ciencia y tecnología
para  solucionar
problemas, comprender lo
que  ocurre  a  nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-   Desarrollar  y  promover
hábitos de vida saludable
en  cuanto  a  la
alimentación y al  ejercicio

-  Conoce la importancia de la
ciencia  médica,  las
circunstancias  del  trabajo
de los médicos a lo largo de
la historia y sus  funciones y
técnicas en la actualidad.

-  Reconoce la importancia de
la salud (sus determinantes
y  los  factores  de  riesgo)  y
de los profesionales que se
ocupan  de  ella  en  la  vida
cotidiana de las sociedades
y  los  individuos.  Es
consciente  de  las



físico. repercusiones  sociales  que
presentan  los  sistemas
sanitarios en relación con la
salud pública y la medicina
preventiva,  así  como  la
relación  entre  la  sanidad  y
el nivel de desarrollo de los
países.

-  Entiende la importancia de
desarrollar  y  promover
hábitos  de  vida  saludable
en relación con los factores
determinantes de la salud o
factores  de  riesgo,  como
pueden ser  la  alimentación
y el ejercicio físico.

Competencia digital -   Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales  de  comunicación
audiovisual para transmitir
informaciones diversas.

-  Comprender los mensajes
que vienen de los medios
de comunicación.

-  Utiliza las numerosas webs
existentes sobre historia de
la  medicina  y  diversos
campos  en  relación  con  la
salud,  para  obtener
informaciones  concretas  al
respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información a transmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre diversos aspectos de
la historia de la medicina y
los  ámbitos  relacionados
con la salud.

Competencia  para
aprender a aprender

-   Generar  estrategias  para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-  Desarrollar estrategias que
favorezcan  la
comprensión  rigurosa  de
los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios  y  los  pasos  a
realizar  en el  proceso  de
aprendizaje.

-  Evaluar la consecución de
objetivos de aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae  la  información  del
libro  de  texto  y  completa
con otras fuentes (revistas y
libros  de  divulgación
científica y de historia de la
medicina,  prensa  diaria,
Internet, etc.). Con todo ello
organiza  sus  apuntes  de
estudio, de forma ordenada
y  comprensible,  para
facilitar  el  aprendizaje
significativo  de  los
contenidos.

-  Maneja el  uso de diversas
fuentes  para  recoger
información y formarse una
opinión  personal sobre los
contenidos eje de la unidad.

-   Utiliza  marcadores  de
distintos  colores  para
resaltar  y  jerarquizar  la
importancia de los diversos
contenidos  en  el  libro  de



texto y en los apuntes.
-   Elabora  resúmenes  o

esquemas  con  las  ideas  y
los  contenidos  principales
de la unidad didáctica, para
favorecer  su  memorización
y aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos  o  conceptuales
para  organizar  los
contenidos  y  facilitar  su
comprensión y aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación  (utilizando
las  actividades  de  epígrafe
y  las  de  refuerzo  y
ampliación)  la  consecución
de  los  aprendizajes,  tanto
de  los  criterios  de
evaluación  como  del  resto
de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-   Desarrollar  la  capacidad
de diálogo con los demás,
en  situaciones  de
convivencia y trabajo, para
la resolución de conflictos.

-  Mostrar disponibilidad para
la  participación  activa  en
ámbitos  de  participación
establecidos.

-   Reconocer  riqueza  en  la
diversidad de opiniones e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo y respeto hacia sus
compañeros  y  compañeras
en las  tormentas  de ideas,
los debates, la expresión de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado en el aula.

-   Acepta  y  participa
activamente en trabajos  en
equipo  para  realizar
actividades grupales  dentro
y fuera del aula.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros y compañeras,
en  sus  manifestaciones  en
el aula y en las actividades
de trabajo  en grupo,  sobre
los  aspectos  bioéticos  de
las  aplicaciones  de  la
genética.  Entiende  las
controversias que surgen al
respecto.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-  Ser constante en el trabajo
superando las dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo  coordinando  tareas
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por
la tarea y confianza en las
posibilidades  de  alcanzar
objetivos.

-  Acepta y se responsabiliza
de los cometidos que le son
encargados (a nivel de aula
o grupo de trabajo), cumple
los plazos de realización de
la  tarea  e  informa  al
profesorado  o  a  los
compañeros  y  compañeras
de sus actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante  en  el  aula  y  en
las  actividades
encomendadas  (dentro  y
fuera del aula), dedicando el



-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido ético en el trabajo.

tiempo  y  el  esfuerzo
necesarios  para  la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades
de coordinación en el aula o
en  un  grupo  de  trabajo,
anima a sus compañeros y
compañeras  en  la
realización de las tareas,  y
transmite  seguridad  en  la
capacidad  de  todos  para
alcanzar  los  objetivos
previstos.

-  Actúa solidaria y éticamente
en el  aula y en los grupos
de  trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras,
y  cumple  las  reglas  de
convivencia  y
comportamiento  en  el
centro  y  en  el  aula.  Evita
fraudes escolares,  tanto en
los controles de evaluación
como  en  la  realización  y
presentación de los trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones culturales

-   Mostrar  respeto  hacia  el
patrimonio cultural mundial
en sus distintas vertientes
(artístico-   literaria,
etnográfica,  científico-
técnica…)  y  hacia  las
personas  que  han
contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural  y  de  la  evolución
del pensamiento científico.

-  Apreciar la belleza de las
expresiones artísticas y de
las  manifestaciones  de
creatividad,  y  mostrar
gusto por la estética en el
ámbito cotidiano.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

-   Reconoce  la  importancia
científica y cultural, en cada
momento de la  historia,  de
los trabajos de los médicos,
y  su  contribución  al
desarrollo  de  la  medicina
científica.  Entiende  los
debates surgidos en función
de  diferentes  momentos
históricos.

-  Aprecia las dificultades por
las que han pasado la teoría
y  la  práctica  de  los
profesionales  de  la
medicina  a  lo  largo  de  los
tiempos,  hasta  alcanzar  la
situación  de  la  medicina
actual.

-   Aprecia  la  belleza  de  las
manifestaciones artísticas y
plásticas en relación con la
medicina y los médicos a lo
largo de la historia (en sus
distintas  manifestaciones:
escultura,  pintura,  grabado,
etc.),  como  parte  del
patrimonio cultural mundial.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación  bibliográfica  y
las exposiciones en el aula
con  imágenes  fijas  o
animaciones atractivas para



los  compañeros  y  el
profesorado.

 

6.  RECURSOS

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.

 

Unidad 7 

  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD 

Título
La investigación médico-  farmacéutica

Descripción de la unidad
También  en  esta  unidad  se  presentan  buen  número  de  contenidos  educativos  que  son
académicamente nuevos para el alumnado. Para su selección y secuenciación se han tenido
en cuenta los criterios de su permanente actualidad, su repercusión social y la necesidad de
que sean conocidos y valorados por nuestros escolares. 



Tras  su  aprendizaje,  muchos  de  ellos  actuarán  de  forma  inversa  a  buen  número  de  los
conocimientos previos de los alumnos y las alumnas. Los contenidos académicos serán, en
este  caso,  los  «conocimientos  previos  o  inclusores»  para  el  currículo  difuso  que recibe  el
ciudadano  en  su  vida  cotidiana,  lo  que  facilitará  su  toma  de  decisiones.  Los  errores
conceptuales  (que en este caso no provendrán de malos aprendizajes)  o actitudinales,  no
deberían presentar resistencia al cambio conceptual, salvo quizás en el ámbito de la medicina
tradicional y las terapias alternativas.

Además, como hechos y conceptos, muchos de estos contenidos deben ser abordados desde
una  perspectiva  actitudinal  (actitudes,  valores  y  normas),  dada  la  importancia  de  la
interiorización de comportamientos en relación con ellos (uso racional de los medicamentos,
donación de órganos…).

Dada  la  naturaleza  de  estos  contenidos,  su  fuerza  motivacional  y  el  nivel  a  que  se  han
desarrollado,  no ofrecerán ninguna dificultad para que el alumnado construya significados y
atribuya sentido a lo que aprende.

Como  en  la  unidad  anterior,  para  elaborar  actividades,  puede  resultar  especialmente
recomendable el uso de las informaciones relativas a sanidad que pueden encontrarse tanto en
las páginas especializadas como en las páginas de información general de los periódicos, ya
que  son un  vivo  reflejo  de la  actualidad  diaria  y  por  tanto,  poseen  un fuerte  componente
motivador. Las webs del Ministerio de Sanidad, de la Organización Nacional de Trasplantes y
de la OMS, son de uso obligado.

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Segunda, tercera, cuarta y quinta semanas de abril.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Analizar la función de la investigación médica y describir la práctica del ensayo clínico.

-  Conocer y aceptar los condicionamientos y los principios éticos de la investigación médica.

-   Describir  la  naturaleza  de  las  patentes  y  analizar  y  valorar  su  repercusión  sobre  la
investigación  y  la  comercialización  de  los  medicamentos,  así  como  su  relación  con  los
genéricos.

-   Ser  conscientes  de  la  importancia  del  uso  racional  de  los  medicamentos  y  razonar  la
importancia de practicarlo especialmente con los antibióticos.

-  Conocer qué es un trasplante y sus tipos.

-  Darse cuenta de la importancia de la función social de la donación de órganos y valorar la
posibilidad de su práctica.

-  Conocer los significados de la medicina tradicional y las terapias alternativas, y explicar su
importancia social.

-  Clasificar y definir las diferentes terapias alternativas.

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC), comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 



-   La  investigación
médico-
farmacéutica

-  El medicamento y
los  profesionales
relacionados  con
él

-  La función de la
investigación
médica

-  El ensayo clínico

-   Los
condicionamiento
s éticos

-   Los  principios
bioéticos

-  Las patentes

-   La  investigación
farmacéutica  y
las patentes

-  Los genéricos
-   El  uso racional  de

los medicamentos

-   El  uso  de  los
medicamentos  y
la OMS

-   El  uso
responsable  de
los antibióticos

-  Los trasplantes
-  Las alternativas a la

medicina científica

-   ¿Qué  es  la
medicina
tradicional?.

-   Las  terapias
alternativas

-  La homeopatía

  1.  Valorar las ventajas
que  plantea  la
realización  de  un
trasplante  y  sus
consecuencias.

  1.1.   Propone  los
trasplantes  como
alternativa  en  el
tratamiento  de
ciertas
enfermedades,
valorando  sus
ventajas  e
inconvenientes.

CCL,

CMCT,

CSYC

  2.   Tomar conciencia
de  la  importancia
de  la  investigación
médico-
farmacéutica.

  2.1.   Describe  el
proceso  que  sigue
la  industria
farmacéutica  para
descubrir,
desarrollar,
ensayar  y
comercializar  los
fármacos.

CCL,

CMCT,

CD,

CAA

  3.   Hacer  un  uso
responsable  de los
medicamentos.

  3.1.   Justifica  la
necesidad  de
hacer  un  uso
racional  de  la
sanidad  y  de  los
medicamentos.

CCL,

CMCT,

CSYC

  4.   Diferenciar  la
información
procedente  de
fuentes  científicas,
de  aquella  que
procede  de
pseudociencias  o
que  persigue
objetivos
meramente
comerciales.

  4.1.   Discrimina  la
información
recibida  sobre
tratamientos
médicos  y
medicamentos  en
función  de  la
fuente consultada.

CCL,

CMCT,

SIEP

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las
estructuras  lingüísticas  y

-  Comprende los contenidos del
libro  de  texto  y  las
explicaciones del profesorado.
Lee  fragmentos  de  textos  de
divulgación,  artículos  de
prensa o visiona videogramas
sobre  la  historia  de  la
medicina,  y  comprende  el



las normas ortográficas y
gramaticales  para
elaborar textos escritos y
orales.

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

sentido  de  los  mensajes
escritos y orales.

-   Busca  información  y  elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre
distintos aspectos en relación
con  la  investigación  médico-
farmacéutica,  la  historia  y  el
uso  de  los  antibióticos,  la
problemática  de  los
trasplantes  o  las  terapias
alternativas,  sus  técnicas  de
diagnóstico y su influencia en
la sociedad.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano  y  la  terminología
científica  adecuados  en  sus
producciones escritas y orales:
controles  de  evaluación,
trabajos de aula, proyectos de
investigación bibliográfica, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del  profesorado
y  a  las  opiniones  de  los
compañeros y compañeras,  y
respeta  las  normas  de
comunicación en los turnos de
palabra durante las tormentas
de  ideas.  Detecta  sus
conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado  sobre  los
contenidos de la unidad.

Competencia
matemática  y
competencias
básicas  en ciencia  y
tecnología

-  Reconocer la importancia
de la  ciencia  en nuestra
vida cotidiana.

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de  la  realidad
circundante  en  distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,
químico,  tecnológico,
geográfico...).

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia y tecnología para
solucionar  problemas,
comprender  lo  que
ocurre  a  nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-  Comprende la importancia de
la  investigación  médico-
farmacéutica,  las
características de los ensayos
clínicos, la problemática de los
trasplantes,  las  patentes,  los
genéricos  y  los
condicionamientos  bioéticos
del  trabajo  de  los  médicos  e
investigadores a lo largo de la
historia  reciente.  Conoce  la
naturaleza  de  la  medicina
tradicional y las características
de las terapias alternativas.

-  Analiza la importancia del uso
racional de los medicamentos,
sobre todo en relación con los
genéricos y los antibióticos,  y
valora  la  función  social  de  la
donación  de  órganos  para
trasplantes.

-  Utiliza los conocimientos de la
unidad para planificar el buen
uso  de  los  medicamentos  y



está  sensibilizado  con  la
necesidad  de  las  donaciones
para trasplantes. 

-   Maneja  los  conocimientos
aprendidos en la  unidad para
analizar las características y la
validez de las alternativas a la
medicina  científica:  la
medicina  tradicional  y  las
terapias alternativas, así como
su  influencia  en  el  contexto
social.  Se  forma  una  opinión
propia argumentada.

Competencia digital -  Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales de comunicación
audiovisual  para
transmitir  informaciones
diversas.

-   Comprender  los
mensajes que vienen de
los  medios  de
comunicación.

-   Utiliza  las  numerosas  webs
existentes  sobre  la
investigación  médico-
farmacéutica,  los  genéricos  y
las  patentes,  los  antibióticos,
los  trasplantes  o  la  medicina
tradicional  y  las  terapias
alternativas,  para  obtener
informaciones  concretas  al
respecto.

-  Diseña montajes audiovisuales
o  presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información  a  trasmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre diversos aspectos de la
investigación  médico-
farmacéutica,  los  antibióticos,
los  trasplantes  o  las  terapias
alternativas.



Competencia  para
aprender a aprender

-  Generar estrategias para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-   Desarrollar  estrategias
que  favorezcan  la
comprensión rigurosa de
los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.

-   Evaluar  la  consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae la información del libro
de texto y completa con otras
fuentes (prensa diaria, revistas
de  divulgación,  información
oficial,  webs,  etc.).  Con  todo
ello  organiza  sus  apuntes  de
estudio,  de forma ordenada y
comprensible,  para  facilitar  el
aprendizaje significativo de los
contenidos.

-   Maneja  el  uso  de  diversas
fuentes  para  recoger
información  y  formarse  una
opinión   personal  sobre  los
contenidos eje de la unidad. 

-  Utiliza marcadores de distintos
colores  para  resaltar  y
jerarquizar  la  importancia  de
los  diversos  contenidos en el
libro de texto y en los apuntes.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y los
contenidos  principales  de  la
unidad  didáctica,  para
favorecer  su  memorización  y
aprendizaje significativos. 

-  Emplea los mapas semánticos
o conceptuales para organizar
los  contenidos  y  facilitar  su
comprensión y aprendizaje.

-   Comprueba  por
autoevaluación  (utilizando  las
actividades  de  epígrafe  y  las
de  refuerzo  y  ampliación)  la
consecución  de  los
aprendizaje,  tanto  de  los
criterios  de  evaluación  como
del resto de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-   Desarrollar  la capacidad
de  diálogo  con  los
demás, en situaciones de
convivencia  y  trabajo,
para  la  resolución  de
conflictos.

-   Mostrar  disponibilidad
para  la  participación
activa  en  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo  y  respeto  hacia  sus
compañeros y compañeras en
las  tormentas  de  ideas,  los
debates,  la  expresión  de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado.

-  Acepta y participa activamente
en  trabajos  en  equipo  para
realizar  actividades  grupales
dentro y fuera del aula.

-   Valora  y  respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros y compañeras, en
sus manifestaciones en el aula
y en las actividades de trabajo
en grupo, sobre los temas de
la donación de órganos y las



medicinas  tradicionales  y
alternativas.

-  No acepta desviaciones de los
códigos  bioéticos  en  relación
con  la  investigación  médico-
farmacéutica.

Sentido  de  iniciativa
y  espíritu
emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por
la  tarea  y  confianza  en
las  posibilidades  de
alcanzar los objetivos.

-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza de
los  cometidos  que  le  son
encargados (a nivel de aula o
grupo de trabajo),  cumple los
plazos  de  realización  de  la
tarea e informa al profesorado
o  a  los  compañeros  y
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el aula y en las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo  necesarios  para  la
obtención de logros.

-   Acepta  responsabilidades  de
coordinación  en el  aula  o  en
un grupo de trabajo,  anima a
sus  compañeros  y
compañeras  en  la  realización
de  las  tareas,  y  transmite
seguridad en la capacidad de
todos  para  alcanzar  los
objetivos previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora de
intervenir  en  los  debates  que
se establecen en el aula sobre
los contenidos de la unidad.

-   Actúa  solidaria  y  éticamente
en el aula y en los grupos de
trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras,  y
cumple  las  reglas  de
convivencia y comportamiento
en el centro y en el aula. Evita
fraudes escolares, tanto en los
controles de evaluación como
en  la  realización  y  la
presentación  de  los  trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones
culturales

-  Mostrar respeto hacia el
patrimonio  cultural
mundial  en  sus  distintas
vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,
científico-   técnica…)  y
hacia  las  personas  que
han  contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores

-   Reconoce  la  importancia
científica  y  cultural  de  los
trabajos de investigación, y su
contribución  al  avance  de  la
medicina  científica.  Conoce
las  circunstancias  en  que  se
llevaron  a  cabo  los
experimentos  en  siglos
pasados y cómo surgieron los
acuerdos  internacionales
sobre bioética tras la Segunda



culturales  del  patrimonio
natural y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

Guerra Mundial. 
-   Aprecia  las  dificultades  que

presenta  la  investigación
médico-   farmacéutica  y  la
funcion  de  las  patentes,  así
como la evolución que implica
la  comercialización  de  los
genéricos.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación bibliográfica y las
exposiciones  en  el  aula  con
imágenes fijas o animaciones
atractivas para el alumnado y
el profesorado.

 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y de atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo
de la unidad requiera.
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  1.  Presentación de la unidad

  2.  Temporalización

  3.  Objetivos didácticos

  4.  Contenidos  de  la  unidad/Criterios  de  evaluación/Estándares  de  aprendizaje
evaluables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños
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1.  PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
La aldea global

Descripción de la unidad 
Estamos inmersos en la sociedad de la información y hoy no se concibe el trabajo ni el ocio sin
el uso de los últimos instrumentos tecnológicos. En lo que se refiere al ocio, nuestros alumnos
y alumnas son, en muchos casos, compulsivos consumidores de las nuevas tecnologías, y
consideran impensable vivir sin la telefonía móvil. En esta unidad tratamos de la parte «teórica»
de estos aspectos, con la intención de desarrollar en los estudiantes unas actitudes (más que
unas aptitudes, que ya las tienen) adecuadas frente al uso de las nuevas tecnologías, que los
conviertan en consumidores racionales y críticos.

Se pretende que nuestros alumnos y alumnas tomen conciencia de su pertenencia a la llamada
«aldea global» (premonitorio concepto de McLuhan) y a la sociedad de la información. 

Para ello, en esta unidad, tras revisar cómo se ha tratado la información a lo largo de la historia
hasta  que  se  produjo  la  revolución  digital,  se  explica  en  qué  se  basa  esta,  se  repasa  la
evolución histórica del ordenador, los dispositivos de almacenamiento de la información y las
tecnologías analógica y digital. 

También se estudia sobre la tecnología LED, dada su utilización tanto en ordenadores como en
muchos instrumentos eléctricos. 

El  final  de  la  unidad  trata  básicamente  sobre  cómo  se  ha  gestado  la  sociedad  de  la
información,  sus  componentes  y  las  infraestructuras  que  la  sustentan.  Aquellos  alumnos  y
alumnas  que  hayan  cursado  Tecnología  en 4.º  de ESO,  habrán desarrollado  aprendizajes
sobre «Tecnología de la comunicación y de la información» (primer bloque de contenidos) que
les  habrán  aportado  una  cantidad  suficiente  de  conocimientos  previos,  tanto  conceptuales
como sobre todo procedimentales, para abordar los contenidos de esta unidad.

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Primera, segunda, tercera y cuarta semanas de mayo..

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Describir las etapas del proceso humano de transmisión de la información a lo largo de la
historia y el concepto actual de sociedad de la información.

-  Desarrollar el concepto de ordenador y sus generaciones a través de la historia.

-  Conocer los diferentes dispositivos de almacenamiento de la información y comentar sus
aplicaciones.

-  Explicar las diferencias entre las tecnologías analógica y digital.

-  Comentar el origen y los componentes de la sociedad de la información.

-  Explicar las infraestructuras de la sociedad de la información.

-  Conocer la importancia y las aplicaciones de la tecnología LED.

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC), comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 



-  La información

-   El  ordenador:
historia  y
evolución

-   Generaciones
de ordenadores

-  Ley de Moore
-   Dispositivos  de

almacenamiento
de la información

-   Tecnología
analógica y digital

-   Tecnología
analógica

-   Tecnología
digital

-  La sociedad de la
información

-   Las
infraestructuras de
la  sociedad  de  la
información

-   Sistemas
operativos

-   Navegadores,
programas  y
aplicaciones

-  Las redes
-  Tecnología LED
-   Evolución

tecnológica  y
consumo

  1.   Conocer  la
evolución  que  ha
experimentado  la
informática,  desde
los  primeros
prototipos hasta los
modelos  más
actuales,  siendo
consciente  del
avance  logrado  en
parámetros  tales
como  tamaño,
capacidad  de
proceso,
almacenamiento,
conectividad,
portabilidad, etc.

  1.1.   Reconoce  la
evolución  histórica
del  ordenador  en
términos de tamaño
y  capacidad  de
proceso.

CCL
CMCT

  1.2.   Explica  cómo  se
almacena  la
información  en
diferentes  formatos
físicos,  tales  como
discos duros, discos
ópticos y memorias,
valorando  las
ventajas  e
inconvenientes  de
cada uno de ellos.

CCL
CMCT
CD

  1.3.   Utiliza  con
propiedad conceptos
específicamente
asociados al uso de
Internet.

CCL
CMCT
CD

  2.   Determinar  el
fundamento  de
algunos  de  los
avances  más
significativos  de  la
tecnología actual.

  2.1.   Compara  las
prestaciones de dos
dispositivos  dados
del  mismo tipo,  uno
basado  en  la
tecnología analógica
y otro en la digital.

CCL
CMCT
CD
CAA

  2.2.  Establece y describe
la  infraestructura
básica  que  requiere
el uso de la telefonía
móvil.

CCL
CMCT

  2.3.   Explica  el
fundamento físico de
la tecnología LED y
las  ventajas  que
supone  su
aplicación  en
pantallas  planas  e
iluminación.

CCL
CMCT
CD

  2.4.  Conoce y describe
las  especificaciones
de  los  últimos
dispositivos,
valorando  las
posibilidades  que
pueden  ofrecer  al
usuario.

CCL
CMCT
CD



  3.   Tomar conciencia
de los beneficios y
los  problemas  que
puede  originar  el
constante  avance
tecnológico.

  3.1.   Valora  de  forma
crítica  la  constante
evolución
tecnológica  y  el
consumismo  que
origina  en  la
sociedad.

CCL
CMCT
CSYC,
SIEP
CEC

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable hacia la lectura.

-  Comprender el sentido de
los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado, las estructuras
lingüísticas y las normas
ortográficas  y
gramaticales  para
elaborar textos escritos y
orales.

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

-   Comprende  los  contenidos
del  libro  de  texto  y  las
explicaciones  del
profesorado. Lee fragmentos
de  textos  de  divulgación  o
artículos de prensa sobre la
historia de la información, el
concepto  de  aldea  global  y
las  tecnologías  de  la
información,  y comprende el
sentido  de  los  mensajes
escritos y orales.

-  Busca información y elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre
distintos aspectos en relación
con  la  información:  el
descubrimiento y la evolución
del  ordenador  y  otros
dispositivos  de
almacenamiento  de  la
información,  y  diversos
aspectos  de  las  tecnologías
e  infraestructuras  de  la
sociedad de la información.

-   Utiliza  el  vocabulario
castellano  y  la  terminología
científica  y  tecnológica
adecuados  en  sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación, trabajos de aula,
proyectos  de  investigación
bibliográfica, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones  del
profesorado y a las opiniones
de  los  compañeros  y
compañeras,  y  respeta  las
normas de comunicación en
los turnos de palabra durante
las  tormentas  de  ideas.
Detecta  sus  conocimientos
previos,  expresa  sus
opiniones  y  respeta  los
turnos  de  respuesta  a
preguntas  del  profesorado



sobre  los  contenidos  de  la
unidad.

Competencia
matemática  y
competencias  básicas
en ciencia y tecnología

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de la realidadcircundante
en  distintos  ámbitos
(biológico,  geológico,
físico,  químico,
tecnológico,
geográfico...).

-  Reconocer la importancia
de la  ciencia  en nuestra
vida cotidiana.

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia y tecnología para
solucionar  problemas,
comprender lo que ocurre
a  nuestro  alrededor  y
responder preguntas.

-  Analiza las bases científicas
y  tecnológicas  de  la
información,  y  conoce  los
descubrimientos  más
importantes  que  se  han
realizado  en  este  ámbito
desde  los  inicios  de  la
escritura hasta el ordenador,
y  de  este  a  las  últimas
tecnologías  de  la
información.

-   Es  consciente  de  la
relevancia  de  los
conocimientos científicos que
subyacen  en  los  avances
tecnológicos,  permitiendo  la
gestación  de  la  llamada
«sociedad  de  la
información»,  y  de  la
importancia  de  la
investigación  en  las
tecnologías de la información
en la actualidad.

-   Aplica  los  contenidos de la
unidad  para  analizar  y
entender  las  tecnologías  de
la información, así como para
conocer  el  origen,  los
componentes  y  las
infraestructuras  de  la
sociedad de la información.

Competencia digital -  Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales de comunicación
audiovisual  para
transmitir  informaciones
diversas.

-   Comprender  los
mensajes que vienen de
los  medios  de
comunicación.

-  Aplicar criterios éticos en

-  Utiliza  las numerosas webs
existentes  sobre  todos  los
aspectos relacionados con la
historia  de  la  información  y
sus tecnologías para obtener
informaciones  concretas  al
respecto.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información  a  trasmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de



el uso de las tecnologías. investigación  bibliográfica,
sobre  diversos  aspectos  en
relación  con  la  «aldea
global» y las tecnologías que
la  sustentan.  Utiliza  los
ordenadores  del  centro
siguiendo las instrucciones y
protocolos del profesorado.

Competencia  para
aprender a aprender

-  Generar estrategias para
aprender  en  distintos
contextos de aprendizaje.

-   Desarrollar  estrategias
que  favorezcan  la
comprensión  rigurosa de
los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.

-   Evaluar  la  consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae la información del libro
de texto y completa con otras
fuentes  (prensa  diaria,
revistas  de  divulgación
tecnológica,  Internet,  etc.).
Con  todo  ello  organiza  sus
apuntes de estudio, de forma
ordenada  y  comprensible,
para  facilitar  el  aprendizaje
significativo  de  los
contenidos.

-   Maneja  el  uso  de  diversas
fuentes  para  recoger
información  y  formarse  una
opinión   personal  sobre  los
contenidos eje de la unidad. 

-   Utiliza  marcadores  de
distintos colores para resaltar
y  jerarquizar  la  importancia
de  los  diversos  contenidos
en el libro de texto y en los
apuntes. Genera apuntes por
ordenador  con  diferentes
cuerpos  de  letra,  colores  y
marcadores,  con  la  misma
finalidad.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y los
contenidos  principales  de  la
unidad  didáctica,para
favorecer su memorización y
aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos  o  conceptuales
para organizar los contenidos
y  facilitar  su  comprensión  y
aprendizaje.  Es  capaz  de
elaborar  estas
representaciones  por
ordenador.

-   Comprueba  por
autoevaluación (utilizando las
actividades de epígrafe y las
de refuerzo y ampliación)  la
consecución  de  los
aprendizajes,  tanto  de  los
criterios de evaluación como
del resto de los contenidos.



Competencias
sociales y cívicas

-   Desarrollar  la capacidad
de  diálogo  con  los
demás, en situaciones de
convivencia  y  trabajo,
para  la  resolución  de
conflictos.

-   Mostrar  disponibilidad
para  la  participación
activa  en  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo  y  respeto  hacia  sus
compañeros  y  compañeras
en  las  tormentas  de  ideas,
los debates, la expresión de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado.

-   Acepta  y  participa
activamente  en  trabajos  en
equipo  para  realizar
actividades grupales dentro y
fuera  del  aula,  o  en  usos
cooperativos con las TIC.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros  y  compañeras
en sus manifestaciones en el
aula, y en las actividades de
trabajo en grupo cooperativo
con las TIC.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo  del
grupo coordinando tareas
y tiempos.

-  Contagiar entusiasmo por
la  tarea  y  confianza  en
las  posibilidades  de
alcanzar objetivos.

-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-   Acepta  y  se  responsabiliza
de los cometidos que le son
encargados (a nivel de aula o
grupo de trabajo), cumple los
plazos  de  realización  de  la
tarea  e  informa  al
profesorado  o  los
compañeros  y  compañeras
de sus actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el aula y en las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo  necesarios  para  la
obtención de logros.

-  Acepta responsabilidades de
coordinación en el aula o en
un grupo de trabajo, anima a
sus  compañeros  y
compañeras en la realización
de  las  tareas,  y  transmite
seguridad en la capacidad de
todos  para  alcanzar  los
objetivos previstos.

-   Muestra iniciativa  a la  hora
de intervenir  en los debates
que se establecen en el aula
sobre  los  contenidos  de  la
unidad.



-  Actúa solidaria y éticamente
en el aula y en los grupos de
trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras, y
cumple  las  reglas  de
convivencia  y
comportamiento en el centro
y  en  el  aula.  Evita  fraudes
escolares,  tanto  en  los
controles  de  evaluación
como  en  la  realización  y
presentación de los trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones culturales

-  Mostrar respeto hacia el
patrimonio  cultural
mundial  en  sus  distintas
vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,
científico-técnica…)  y
hacia  las  personas  que
han  contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

-   Reconoce  la  importancia
científica  y  cultural  de  las
investigaciones  de  ciencia
pura,  y  su  contribución  al
avance de las tecnologías de
la  información  y  la
comunicación.

-   Conoce  la  importancia
cultural  que  supuso  la
revolución  de  las
comunicaciones en los siglos
XX y XXI, y la relevancia de la
información en la actualidad,
así  como sus repercusiones
sociales. 

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación  bibliográfica  y
las  exposiciones  en  el  aula
con  imágenes  fijas  o
animaciones  atractivas  para
el  alumnado  y  el
profesorado,  generadas  con
diversos  medios
tecnológicos.

 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo de
la unidad requiera.
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  5.  Competencias clave: Descriptores y Desempeños
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  7.  Medidas para la inclusión y la atención a la diversidad

PRESENTACIÓN DE LA UNIDAD

Título
Internet

Descripción de la unidad
Tras analizar en la unidad anterior las características de la sociedad de la información y los
avances técnicos en los que se apoya, en esta se estudia en qué consiste la revolución en la
comunicación  que  supuso  Internet:  sus  fundamentos  y  los  protocolos  utilizados  en  su
funcionamiento, su implantación, su fiabilidad, la seguridad en su utilización, los virus y sus
repercusiones en la vida cotidiana actual.

En el apartado «Las redes sociales» se describen los dos tipos de problemas que pueden
surgir  en su uso,  especialmente  entre los adolescentes.  La unidad acaba analizando otras
revoluciones en la comunicación, como el GPS o las menos conocidas teledetección y los SIG. 

En esta unidad hay que destacar la importancia que debe darse a los contenidos actitudinales.
Al logro de estas actitudes puede cooperar el análisis de diferentes noticias sobre el mal uso de
la Red (páginas ilegales, robo de datos bancarios, atentados a la intimidad de los ciudadanos,
etc.),  recogidas  en  distintos  medios  de  comunicación.  La  toma  de  conciencia  de  estos
problemas contribuirá a que el alumnado desarrolle las actitudes críticas y los comportamientos
que persigue el currículo en relación con las TIC.

Las actividades procedimentales de esta unidad son transversales al resto del currículo, ya que
los  estudiantes  pueden  utilizar  las  nuevas  tecnologías  para  obtener,  generar  y  transmitir
información relativa a los más diversos aspectos contemplados en la asignatura.

A pesar de la complejidad conceptual de estos contenidos, la fuerte motivación de su relación
con las experiencias  previas  de los  alumnos y las alumnas,  favorecerá la  construcción de
aprendizajes significativos y funcionales.  Hay que contemplar la excepción que representan
aquellos  colectivos  del  alumnado  cuyo  interés  por  las  nuevas  tecnologías  se  reduce
simplemente a su utilización.

Aquellos  alumnos  que  hayan  cursado  Tecnología  en  4.º  de  ESO,  habrán  desarrollado
aprendizajes sobre «Tecnología de la comunicación y de la información» (primer bloque de



contenidos), que les habrán aportado una cantidad suficiente de conocimientos previos, tanto
conceptuales como sobre todo procedimentales, para abordar los contenidos de esta unidad. 

2.  TEMPORALIZACIÓN 

Primera, segunda y tercera semanas de junio.

3.  OBJETIVOS DIDÁCTICOS

-  Explicar el significado del término internet y detallar sus elementos.

-  Conocer sus repercusiones en el mundo actual y ser consciente de su importancia en el
entorno familiar, profesional y social: problemas y soluciones.

-  Analizar la problemática de la privacidad en Internet, valorar la importancia de  asegurar la
protección de datos y ser críticos con el mal uso del medio, actuando responsablemente.

-   Analizar  las  prestaciones  de  las  diferentes  TIC que  han  propiciado  la  revolución  en  la
comunicación y sus implicaciones sociales.

-  Conocer la importancia y la problemática de las redes sociales en la comunicación.

-  Describir las características de la telefonía móvil y valorar su impacto en la comunicación.

-  Identificar los principales instrumentos que aportan información sobre el medio ambiente u
otros  fines,  en  la  actualidad,  basados  en  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación, y sus respectivas aplicaciones (teledetección, GPS y SIG).

 

4.  CONTENIDOS DE LA UNIDAD / CRITERIOS DE EVALUACIÓN / ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE EVALUABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC), comunicación lingüística (CCL), competencia matemática y competencias básicas en ciencia
y tecnología (CMCT), competencia digital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociales y cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP), y conciencia y expresiones culturales (CEC). 

-   Internet  y  la
sociedad

-  Qué es Internet

-   Elementos  de
Internet

-  Las repercusiones
de Internet

-   Privacidad  y
protección  de
datos

-  La revolución de la
comunicación

-   La  conexión  a
las redes

-  Redes sociales

-   Problemas  en
las  redes
sociales

  1.   Valorar,  de  forma
crítica  y
fundamentada,  los
cambios que Internet
está  provocando  en
la sociedad.

  1.1.  Justifica el uso de
las redes sociales,
señalando  las
ventajas  que
ofrecen  y  los
riesgos  que
suponen.

CCL

CMCT

SIEP

  1.2.   Determina  los
problemas  a  los
que  se  enfrenta
Internet  y  las
soluciones que se
barajan.

CCL

CMCT

CAA

  2.   Efectuar
valoraciones  críticas,
mediante
exposiciones  y
debates,  acerca  de

  2.1.  Describe en qué
consisten  los
delitos
informáticos  más
habituales.

CCL

CMCT



-  La telefonía móvil

-  Las antenas y la
telefonía móvil

-  Otras revoluciones
de la comunicación

-  La teledetección

-  El GPS

-  Los SIG

problemas
relacionados  con los
delitos  informáticos,
el  acceso  a  datos
personales  y  los
problemas  de
socialización  o  de
excesiva
dependencia  que
puede causar su uso.

  2.2.   Pone  de
manifiesto  la
necesidad  de
proteger los datos
mediante
encriptación,
contraseña, etc.

CCL

CMCT

CSYC

  3.  Demostrar, mediante
la  participación  en
debates  y  la
elaboración  de
redacciones  y/o
comentarios de texto,
que es consciente de
la  importancia  que
tienen  las  nuevas
tecnologías  en  la
sociedad actual.

  3.1.   Señala  las
implicaciones
sociales  del
desarrollo
tecnológico.

CCL

CMCT

CAA

SIEP

  4.   Determinar  el
fundamento  de
algunos  de  los
avances  más
significativos  de  la
tecnología actual.

  4.1.  Explica cómo se
establece  la
posición  sobre  la
superficie terrestre
con la información
recibida  de  los
sistemas  de
satélites  GPS  o
GLONASS.

CCL

CMCT

CD

 

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRIPTORES Y DESEMPEÑOS

Competencia  en
comunicación
lingüística

-   Mantener  una  actitud
favorable  hacia  la
lectura.

-   Comprender  el  sentido
de  los  textos  orales  y
escritos.

-   Utilizar  el  vocabulario
adecuado,  las
estructuras lingüísticas y
las normas ortográficas y
gramaticales  para
elaborar textos escritos y
orales.

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

-   Comprende  los  contenidos
del  libro  de  texto  y  las
explicaciones  del
profesorado.  Lee  fragmentos
de  textos  de  divulgación  o
artículos  de  prensa  sobre  el
origen  de  Internet,  de  la
telefonía  móvil,  de  las  redes
sociales  o  información  sobre
el concepto de aldea global, y
comprende el  sentido  de los
mensajes escritos y orales.

-  Busca información y elabora
informes  escritos  y
exposiciones  orales  sobre
distintos aspectos en relación
con Internet y la revolución en
la comunicación que se está
produciendo  en  la  sociedad
de la información.



-   Utiliza  el  vocabulario
castellano  y  la  terminología
científica  y  tecnológica
adecuados  en  sus
producciones  escritas  y
orales:  controles  de
evaluación,  trabajos  de aula,
proyectos  de  investigación
bibliográfica, etc.

-   Muestra  atención  a  las
explicaciones del profesorado
y  a  las  opiniones  de  los
compañeros y compañeras, y
respeta  las  normas  de
comunicación  en  los  turnos
de  palabra  durante  las
tormentas  de  ideas.  Detecta
conocimientos  previos,
expresa  sus  opiniones  y
respeta  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado  sobre  los
contenidos de la unidad.

Competencia
matemática  y
competencias  básicas
en  ciencia  y
tecnología

-   Aplicar  métodos  de
análisis  rigurosos  para
mejorar  la  comprensión
de  la  realidad
circundante  en  distintos
ámbitos  (biológico,
geológico,  físico,
químico,
tecnológico,geográfico...)
.

-  Reconocer la importancia
de la ciencia en nuestra
vida cotidiana.

-   Manejar  los
conocimientos  sobre
ciencia y tecnología para
solucionar  problemas,
comprender  lo  que
ocurre  a  nuestro
alrededor  y  responder
preguntas.

-  Analiza las bases científicas y
tecnológicas de Internet y su
relación  con  la  sociedad.
Interpreta el significado de la
llamada  «revolución  de  la
comunicación»  y  la
importancia social del uso de
la  telefonía  móvil,  las  redes
sociales  y  otras  tecnologías
como la teledetección, el GPS
o los SIG.

-   Es  consciente  de  la
importancia  de  los
conocimientos científicos que
subyacen  en  los  avances
tecnológicos,  que  han
permitido  la  creación  de
Internet,  la  aparición  de  la
telefonía  móvil,  la
teledetección,  el  GPS  o  los
SIG.

-   Aplica  los  contenidos  de  la
unidad  para  analizar  y
entender la importancia y  las
repercusiones  de  Internet,  y
la  revolución  en  la
comunicación  que  han
supuesto las redes sociales y
la telefonía móvil.

Competencia digital -  Emplear distintas fuentes
para  la  búsqueda  de
información.

-   Utilizar  los  distintos
canales de comunicación
audiovisual  para
transmitir  informaciones

-   Utiliza  las  numerosas  webs
existentes  sobre  todos  los
aspectos relacionados con la
historia de las tecnologías de
la  información,  para  obtener
informaciones  concretas  al
respecto.



diversas.
-   Comprender  los

mensajes que vienen de
los  medios  de
comunicación.

-  Aplicar criterios éticos en
el uso de las tecnologías.

-   Diseña  montajes
audiovisuales  o
presentaciones  en  Power
Point  como  vehículo  de  la
información  a  trasmitir,  en
trabajos  y  proyectos  de
investigación  bibliográfica,
sobre  diversos  aspectos  en
relación  con  Internet,  la
telefonía  móvil,  la
teledetección, etc.

-   Utiliza  los  ordenadores  del
centro  siguiendo  las
instrucciones y los protocolos
del profesorado.

Competencia  para
aprender a aprender

-  Generar estrategias para
aprender  en  distintos
contextos  de
aprendizaje.

-   Desarrollar  estrategias
que  favorezcan  la
comprensión rigurosa de
los contenidos.

-   Planificar  los  recursos
necesarios y los pasos a
realizar en el proceso de
aprendizaje.

-   Evaluar  la  consecución
de  objetivos  de
aprendizaje.

-   Toma  notas  de  las
explicaciones  en  el  aula,
extrae la información del libro
de texto y completa con otras
fuentes  (prensa  diaria,
revistas  de  divulgación
tecnológica,  Internet,  etc.).
Con  todo  ello  organiza  sus
apuntes de estudio, de forma
ordenada  y  comprensible,
para  facilitar  el  aprendizaje
significativo  de  los
contenidos.

-   Maneja  el  uso  de  diversas
fuentes  para  recoger
información  y  formarse  una
opinión   personal  sobre  los
contenidos eje de la unidad. 

-   Utiliza  marcadores  de
distintos colores para resaltar
y jerarquizar la importancia de
los diversos contenidos en el
libro  de  texto  y  en  los
apuntes. Genera apuntes por
ordenador  con  diferentes
cuerpos  de  letra,  colores  y
marcadores,  con  la  misma
finalidad.

-   Elabora  resúmenes  o
esquemas con las ideas y los
contenidos  principales  de  la
unidad  didáctica,  para
favorecer  su  memorización y
aprendizaje significativos. 

-   Emplea  los  mapas
semánticos  o  conceptuales
para organizar los contenidos
y  facilitar  su  comprensión  y
aprendizaje.  Es  capaz  de
elaborar  estas
representaciones  por
ordenador.



-   Comprueba  por
autoevaluación (utilizando las
actividades de epígrafe y las
de  refuerzo  y  ampliación)  la
consecución  de  los
aprendizajes,  tanto  de  los
criterios  de  evaluación  como
del resto de los contenidos.

Competencias
sociales y cívicas

-  Desarrollar la capacidad
de  diálogo  con  los
demás, en situaciones de
convivencia  y  trabajo,
para  la  resolución  de
conflictos.

-   Mostrar  disponibilidad
para  la  participación
activa  en  ámbitos  de
participación
establecidos.

-  Reconocer riqueza en la
diversidad de opiniones e
ideas.

-   Desarrolla  capacidades  de
diálogo  y  respeto  hacia  sus
compañeros  y  compañeras
en las tormentas de ideas, los
debates,  la  expresión  de
opiniones  y  los  turnos  de
respuesta  a  preguntas  del
profesorado.

-   Acepta  y  participa
activamente  en  trabajos  en
equipo  para  realizar
actividades grupales dentro y
fuera  del  aula,  o  en  usos
cooperativos con las TIC.

-  Valora y respeta las ideas y
las  opiniones  de  sus
compañeros  y  compañeras
en sus manifestaciones en el
aula, y en las actividades de
trabajo  en grupo cooperativo
con las TIC.

Sentido de iniciativa y
espíritu emprendedor

-   Asumir  las
responsabilidades
encomendadas  y  dar
cuenta de ellas.

-   Ser  constante  en  el
trabajo  superando  las
dificultades.

-   Gestionar  el  trabajo del
grupo  coordinando
tareas y tiempos.

-   Contagiar  entusiasmo
por  la  tarea y  confianza
en  las  posibilidades  de
alcanzar objetivos.

-   Actuar  con
responsabilidad  social  y
sentido  ético  en  el
trabajo.

-  Acepta y se responsabiliza de
los  cometidos  que  le  son
encargados (a nivel de aula o
grupo de trabajo), cumple los
plazos  de  realización  de  la
tarea e informa al profesor o
los  compañeros  y
compañeras  de  sus
actuaciones.

-   Mantiene  un  rendimiento
constante en el aula y en las
actividades  encomendadas
(dentro  y  fuera  del  aula),
dedicando  el  tiempo  y  el
esfuerzo  necesarios  para  la
obtención de logros.

-  Acepta responsabilidades de
coordinación en el  aula o en
un grupo de trabajo, anima a
sus  compañeros  y
compañeras en la realización
de  las  tareas,  y  transmite
seguridad en la capacidad de
todos  para  alcanzar  los
objetivos previstos.

-  Muestra iniciativa a la hora de
intervenir en los debates que
se  establecen  en  el  aula
sobre  los  contenidos  de  la
unidad.



-   Actúa solidaria y éticamente
en el aula y en los grupos de
trabajo,  ayuda  a  sus
compañeros y compañeras, y
cumple  las  reglas  de
convivencia  y
comportamiento  en  el  centro
y  en  el  aula.  Evita  fraudes
escolares,  tanto  en  los
controles de evaluación como
en  la  realización  y  la
presentación  de  los  trabajos
(plagio, autoría ficticia, etc.).

Conciencia  y
expresiones culturales

-  Mostrar respeto hacia el
patrimonio  cultural
mundial  en sus  distintas
vertientes  (artístico-
literaria,  etnográfica,
científico-técnica…)  y
hacia  las  personas  que
han  contribuido  a  su
desarrollo.

-   Apreciar  los  valores
culturales  del  patrimonio
natural y de la evolución
del  pensamiento
científico.

-   Reconoce  la  importancia
científica  y  cultural  de  las
nuevas  tecnologías  de  la
información  y  la
comunicación,  y  valora  el
mérito  de  los  investigadores
que  han  contribuido  a  su
desarrollo.

-  Conoce la importancia cultural
mundial  que  ha  supuesto
Internet  en  relación  con  la
globalización  de  la
información  y  las
comunicaciones,  y  sus
repercusiones sociales. 

-   Elaborar  trabajos  y
presentaciones  con
sentido estético.

-   Ilustra  los  textos  de  los
trabajos,  los  proyectos  de
investigación  bibliográfica  y
las  exposiciones  en  el  aula
con  imágenes  fijas  o
animaciones  atractivas  para
el alumnado y el profesorado,
generadas  con  diversos
medios tecnológicos.

 

6.  RECURSOS  

-   Fuentes  de  consulta:  prensa  (en  papel  y  digital),  revistas  (digitales  y  en  papel),  libros,
enciclopedias, páginas web, etc., que servirán al alumnado para ampliar conocimientos y le
ayudarán a realizar las actividades propuestas.

-  En la web de Anaya dispone de diferentes textos de ampliación, artículos de prensa, vídeos,
presentaciones, simulaciones y actividades interactivas que constituyen un apoyo eficaz para
el estudio de la unidad y, en muchos casos, para la ampliación de contenidos.

7. MEDIDAS PARA LA INCLUSIÓN Y LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



El profesorado dispone de una rúbrica en el anexo «Herramientas de evaluación» para evaluar
las medidas de inclusión y la atención a la diversidad individual y del grupo, que el desarrollo
de la unidad requiera.

TEMPORIZACIÓN:
PRIMEIRA AVALIACIÓN:
UNIDAD 0: La ciencia y la sociedad - 4 sesiones.
UNIDAD 1: La Tierra - 8 sesiones.
UNIDAD 2: El origen de la vida y la evolución - 8 sesiones.
UNIDAD 3: Origen y evolución de la humanidad - 8 sesiones.

SEGUNDA AVALIACIÓN:
UNIDAD 4: La revolución genética - 8 sesiones.
UNIDAD 5: Aplicaciones de la genética- 8 sesiones.
UNIDAD 6: La medicina y la salud - 8 sesiones.

TERCEIRA AVALIACIÓN:
UNIDAD 7: La investigación médico-farmaceútica - 8 sesiones.
UNIDAD 8: La aldea global - 8 sesiones.
UNIDAD 9: Internet - 6 sesiones.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase un exame por avaliación e unha recuperación para os alumnos/as avaliados
negativamente  na primeira e segunda avaliación,  os suspensos na terceira  avalIación
recupereran na proba final de xuño.

90% o  exame será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,
esquemas, gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o
manexo  destes  polos  estudantes.  Poderase  incluir  nos  exames  probas  de  tipo
verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios de opción múltiple).10% Faranse traballos que
inclúan aspectos transversais e propios da materia que poderán ser expostos na clase
que terán cualificación específica. Non se fará nota media se a nota  de un ou varios
controis e inferior a 4 tendo que recuperar eses contidos.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha
ou todas as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Aqueles alumnos/as sorprendidos polo profesor copiando terán que examinarse de toda a
materia en xuño.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e
tamen as obtidas nas aulas, como resposta a preguntas puntuais, asi como a actitude nas
mesmas. Tamén seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan
baixo a orientación do profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada
polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no
curso escolar.



No  presente  curso  propoñemos  como  ACTIVIDADE  EXTRAESCOLAR  unha  ruta
xeolóxica  pola  zona  do  Courel  guiada  polo  xeólogo  Fran  Canosa.  Está  pendente  de
aprobación polo Consello Escolar.

PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA



1º DE BAC

INTRODUCCIÓN:

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan comprender o
corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e coa saúde.
O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as estruturas e o
funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base necesaria para que, dentro
dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no proceso creativo e nas técnicas de execución
artística, así como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por coñecementos, destrezas e
actitudes  de  diversas  áreas  de  coñecemento  que  se  ocupan  do  estudo  do  corpo  humano  e  da  súa
motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias da actividade física.
Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa acción
motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou os sistemas de control e
regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas
que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e
sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da
enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora.
Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do movemento", "Organización básica
do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización da
enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e "Elementos
comúns".
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 Obxectivos
A materia de Anatomía Aplicada, pretende acadar os seguintes obxectivos:

 Obx. AN.1: Entender o corpo como sistema vivo global que segue as leis da bioloxía, cuxos
aparatos e sistemas traballan cara un fin común, e valorar esta concepción como a forma de
manter non só un estado de saúde óptimo, senón tamén o maior rendemento físico e/ou
artístico

 Obx. AN.2:  Relacionar  las  diferentes  accións  sensitivo-motoras  que,  exercidas  de forma
global,  converten ó ser humano nun excelente  vehículo de expresión corporal,  capaz de
relacionarse co seu entorno

 Obx. AN.3: Identificar e desenvolver as diferentes técnicas e recursos físicos e mentais que
o organismo ofrece como capacidade para realizar unha actividade física optimizada. 

 Obx. AN.4: Coñecer e valorar os hábitos nutricionais, de posturas, e hixiénicos que inciden
favorablemente na saúde, no rendemento, e no benestar físico. 

 Obx. AN.5: Coñecer os requirimentos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das
distintas actividades físicas ou artísticas nas que o corpo é o instrumento de expresión.

 Obx.  AN.6:  Establecer  relacións  razoadas  entre  a  morfoloxía  das  estruturas  anatómicas
implicadas  nas  diferentes  manifestacións  físicas  ou  artísticas  de  base  corporal,  o  seu
funcionamento  e  a  súa  finalidade  última  no desempeño  do movemento,  afondando  nos
coñecementos anatómicos e fisiolóxicos. 

 Obx.  AN.7:  Discernir  razoadamente  entre  o  traballo  físico  que  é  anatómica  e
fisiolóxicamente aceptable e preserva a saúde, e o mal emprego do corpo que diminúe o
rendemento físico e artístico e conduce a enfermidade ou lesión. 

 Obx.  AN.8:  Coñecer  as  posibilidades  do  movemento  corporal  podendo  identificar  as
estruturas  anatómicas  que  interveñen  nos  xestos  das  diferentes  actividades  físicas  ou
artísticas, coa finalidade de xestionar a enerxía e mellorar a calidade do movemento. 

 Obx. AN.9: Manexar con precisión a terminiloxía básica empregada en anatomía, fisioloxía,
nutrición, biomecánica e patolóxica para empregar unha correcta linguaxe oral e escrito, e
poder  acceder  a  textos  e  información  dedicada  a  estas  materias  no  ámbito  das  artes
escénicas. 



 Obx. AN.10: Aplicar con autonomía os coñecementos adquiridos á resolución de problemas
prácticos  simples,  de  tipo  autónomo-funcional  e  relativos  á  actividade  física  do  mesmo
suxeito ou ó seu entorno

 Obx. AN.11: Ser capaz de autoxestionar unha preparación física adecuada a cada actividade
co fin de mellorar a calidade do movemento e o seu rendemento físico. 

 Obx. AN.12: Recoñecer os aspectos saudables da práctica da actividade física e coñecer os
seus efectos beneficiosos sobre a saúde física e mental. 

 Obx. AN.13: Controlar  as ferramentas  informátivas  e  documentais  básicas que permitan
acceder ás diferentes investigacións que sobre a materia podan publicarse a través da rede ou
en publicacións especializadas. 

Contribución  da  materia  para  a  adquisición  das
competencias clave. 
A materia de Anatomía Aplicada permite o desenvolvemento das seguintes competencias:

 Competencia en comunicación lingüística: 

A capacidade para entender e expresar, de forma escrita e oral, é fundamental para que os alumnos
adquiran os coñecementos e desenvolvan habilidades para debater de forma crítica as súas ideas. O
emprego  de  debates,  exposicións,  e  outras  interaccións  permiten  ós  alumnos  argumentar,
empregando unha metodoloxía axeitada e organizar as ideas correctamente. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

A materia  favorece,  non  só  a  adquisición  de  certos  coñecementos,  senón  establecer  relacións,
asociando causas con efectos e transferindo de forma integrada estes coñecementos ó contexto do
movemento  e  das  manifestacións  físicas  e  artísticas  que  o  requiran,  promovendo  actitudes  de
respecto cara o propio corpo. Para desenvolver esta competencia, o profesorado poderá empregar
procedementos  propios do traballo científico (resolución de problemas,  manexo e tratamento de
información, gráficas, escalas, estudo biomecánico do movemento...)

 Competencia dixital

En pleno século XXI, as ferramentas dixitais, deben estar completamente integradas na dinámica da
aula,  non  só  porque  a  motivación  do  alumnado  pode  aumentar  se  se  aproveitan  aplicacións
interactivas sobre procesos biolóxicos, senón porque deben ser capaces de empregar as ferramentas
dixitais de forma competente, crítica e selectiva. Deste xeito, se deben desenvolver no alumnado
destrezas  para  a  eficacia  na  selección  de  información,  o  seu  contraste  e  valoración  ante  a
diversidade  de  fontes  proporcionadas  por  Internet.  Os  alumnos  e  alumnas  deben,  á  súa  vez,
desenvolver  a hablidade  de utilización  de diferentes  aplicacións  dixitais  para a  presentación  de
datos e traballos, empregando distintos formatos. 

 Competencia aprender a aprender

O alumnado desta  etapa xa ten consolidado o pensamento  abstracto,  o cal  permite  unha maior
capacidade de observación, razoamento, formulación de hipóteses, argumentación, reflexión, busca
de solucións e análises, o que contribúe ó desenvolvemento desta competencia. 

Considérase  adecuado  propoñer  actividades  que  partan  de  situacións  problemáticas,  xa  que
permiten que o alumnado aprenda de forma eficaz e autónoma. Con este fin, pódese propoñer a
elaboración de mapas conceptuais,  cadros comparativos,  táboas de clasificación,  etc. Que van a



servir  para  planificar  e  supervisar  o  seu  aprendizaxe,  así  como  para  facer  explícitos  os
coñecementos que van asimilando. 

 Competencia social y cívica

É importante que o alumnado adquira coñecementos que lle permitan xerar actitudes de respecto
cara  o  seu  propio  corpo,  promovendo  hábitos  e  prácticas  de  vida  saudable  e  ordenada,  que
repercuten nun bo estado de saúde e permiten mellorar a faceta física ou artística.

Pode ser interesante desenvolver traballos en grupo e cooperativos, para afianzar habilidades sociais
como o respecto e a  tolerancia  ,  así  como que o alumnado coñeza  outras  realidades,  mediante
actividades culturais ou charlas de expertos. 

 Competencia de conciencia e expresións culturais

A ciencia e a arte forman parte do noso patrimonio cultural e na materia de Anatomía Aplicada
pódense ver os aspectos que teñen en común e as interaccións entre ambos. É importante dar unha
visión do corpo humano e do movemento que favoreza a propia expresión artística e permita ó
alumnado valorar as expresións culturais. 

Contidos
BLOQUE 1: As características do movemento

BLOQUE 2: Organización básica do corpo humano

BLOQUE 3: O sistema locomotor

BLOQUE 4: O sistema cardiopulmonar

BLOQUE 5: O sistema de aporte e emprego da enerxía

BLOQUE 6: Os sistemas de coordinación e de regulación

BLOQUE 7: Expresión e comunicación corporal

BLOQUE 8: Elementos comúns

Temporalización
Primeiro trimestre: 1,2,3

Segundo trimestre: 4,5,6

Terceiro trimestre: 7,8 

Desenvolvemento das actividades didácticas
Unidade 1

Organización  básica  do  ser  humano.  Nesta  unidade  estúdase  todo  o  relacionado  cos  niveis  de
organización do ser humano, partindo do nivel celular ata chegar ó nivel sistémico, incidindo no
principio básico de estrutura-función. 

Nesta unidade trabállase basicamente para acadar o obxectivo 1 da materia.

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Organización xeral do corpo humano: Células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas (*)



 O tecido  conectivo,  a  súa  función e  a  súa  diferenciación  nos  diversos  compoñentes  do
aparato locomotor. 

 Funcións vitais (*)

 Órganos e sistemas do corpo humano: Localización e funcións básicas (*)

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado da integración anatómica e
funcional dos elementos que conforman os seus distintos niveis de organización e que o
caracterizan como unha unidade estrutural e funcional. 

 Diferenciar os distintos niveis de organización do corpo humano. (*)

 Describir a organización xeral do corpo humano empregando diagramas e modelos (*)

 Especificar  as  funcións  vitais  do  corpo  humano  sinalando  as  súas  características  mais
relevantes. 

 Localizar os órganos e sistemas e relacionalos coas diferentes funcións que realizan (*)

Unidade 2

A máquina humana e o seu abastecemento de enerxía

Nesta unidade abórdanse conceptos complicados pero fundamentais como o metabilismo celular e
os  intercambios  enerxéticos  entre  o  corpo  e  o  exterior,  relacionándoos  cos  diferentes  tipos  de
exercicio físico. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 1 e 13 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con. (*)

 O metabolismo humano. Catabolismo e anabolismo.(*)

 Principais vías metabólicas de obtención de enerxía. Metabolismo aerobio e anaerobio. (*)

 Metabolismo enerxético e actividade física. Mecanismos fisiolóxicos presentes na aparición
da fatiga e no proceso de recuperación. (*)

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Argumentar  os  mecanismos  enerxéticos  que  interveñen  nunha  acción  motora  co  fin  de
xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia da acción.

 Describir os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías aerobia e anaerobia,
xustificando o seu rendemento enerxético e a súa relación coa intensidade e duración da
actividade. (*)

 Xustificar o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asociándoo co subministro
continuo e adaptado ás necesidades do corpo humano. (*)

 Identificar  tanto  os  mecanismos  fisiolóxicos  que  levan  a  un  estado  de  fatiga  como  os
mecanismos de recuperación.(*)



Unidade 3

Alimentación e nutrición. 

Neste tema trátase o estudo do sistema dixestivo, a relación entre alimentación e nutrición e as
necesidades nutricionais ante as distintas pautas de actividade física. Abórdase tamén o problema
dos malos hábitos alimenticio e os trastornos de conduta alimenticia. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 4, 9 e 13 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 O sistema dixestivo: Características, estruturas e funcións. (*)

 Fisioloxía do proceso dixestivo e a súa adaptación ó exercicio físico. (*)

 Alimentación e nutrición. Hidratación.

 Pautas saudables de consumo en función da actividade: Cálculo do consumo de auga diario
para manter a saúde en diversas circunstancias.

 Concepto  de  dieta  equilibrada  para  o  sedentario  e  para  o  suxeito  fisicamente  activo,
adecuación entre inxestión e gasto enerxético.

 Trastornos do comportamento nutricional: Dietas restritivas, anorexia-bulimia e obesidade,
busca dos factores sociais actuais que conducen á súa aparición.

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer  os procesos de dixestión e absorción de alimentos e nutrientes  explicando as
estruturas orgánicas implicadas en cada un deles. 

 Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na saúde e no rendemento das
actividades físicas ou artísticas corporais.

 Identificar os trastornos do comportamento nutricional mais comúns e os efectos que teñen
sobre a saúde.

 Identificar a estrutura dos aparatos e órganos que participan nos procesos de dixestión e
absorción dos alimentos e nutrientes, relacionándoos coas súas funcións en cada etapa. (*)

 Distinguir os diferentes procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e
nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un deles. (*)

 Discriminar os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, relacionándoos cunha dieta sana
e equilibrada.(*)

 Relacionar a hidratación co mantemento dun estado saudable, calclando o consumo de auga
diario necesario en distintas circunstancias ou actividades. 

 Elaborar dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión e actividade
argumentando a súa influenza na saúde e o rendemento físico. (*)

 Recoñecer hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, sacando conclusións
para mellorar o benestar persoal. (*)

 Recoñecer  os  factores  sociais,  incluíndo  os  derivados  do  propio  traballo  artístico,  que
conducen á aparición nos trastornos do comportamento nutricional. 



Unidade 4

O sistema cardiopulmonar. 

Con esta unidade finalízase a función humana de nutrición, afondando na anatomía e fisioloxía dos
sistemas respiratorio e circulatorio. Abórdanse tamén cuestións fundamentais como todo o relativo
á fonación,  a  saúde cardiovascular  e  as necesidades  cardiovasculares  nas  diferentes  actividades
físicas e escénicas. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 3,5,7,10 e 12 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Aparato respiratorio: Características, estrutura e funcións. A súa participación e adaptación
ó exercicio físico.(*)

 Fisioloxía da respiración.  Movementos respiratorios. Papel do diafragma e a musculatura
abdominal. (*)

 Coordinación da respiración co movemento corporal.

 Aparato da fonación. Estrutura anatómica da larinxe. Produción de distintos tipos de sonido
mediante as cordas vocais. Mecanismo de produción da fala. Coordinaciónda fonación coa
respiración. Disfonías funcionais polo mal emprego da voz. (*)

 Análisis de hábitos e costumes para distinguir aqueles saudables para o sistema de fonación
e do aparato respiratorio. Hixiene vocal. 

 Sistema cardiovascular,  participación  e  adaptación  ó  exercicio  físico,  acondicionamiento
cardiovascular para la mejora del ejercicio físico. (*)

 Parámetros de saúde cardiovascular, análisis de hábitos e costumes saudables. 

 Importancia  do  sistema  cardiopulmonar  no  desenvolvemento  de  actividades  físicas  ou
artísticas. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Identificar  o  papel  do  sistema  cardiopulmonar  no  rendemento  das  actividades  artísticas
corporais. 

 Relacionar o sistema cardiopulmonar coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes saudables
para o sistema cardiorrespiratorio e o aparato de fonación, nas accións motoras inherentes ás
actividades físicas, artísticas corporais e na vida cotiá.

 Describir a estrutura e función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar
neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada ó mesmo.(*)

 Describir  a  estrutura  e  función  do  sistema  cardiovascular,  explicando  a  regulación  e
integración de cada un dos seus compoñentes.(*)

 Relacionar  o  latido  cardíaco,  o  volume  e  a  capacidade  pulmonar  coa  actividade  física
asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

 Identificar os órganos respiratorios implicados na declamación e o canto. 

 Identificar a estrutura anatómica do aparato de fonación, describindo as interaccións entre as
estruturas que o integran. (*)



 Identificar  as principais  patoloxías  que afectan ó sistema cardiopulmonar  relacionándoas
coas causas mais habituais e os seus efectos nas actividades físicas e artísticas. 

 Identificar as principais patoloxías que afectan ó aparato de fonación relacionándoas coas
causas mais habituais. (*)

Unidade 5

Os sistemas de coordinación e regulación.

Neste tema trátanse as cuestións básicas da coordinación e relación humanas, tanto nerviosa como
endócrina.  Estúdase  o  mecanismo  estímulo-resposta  e  o  papel  de  receptores  e  efectores  na
actividade física. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 2, 6, 8, 9 e 10 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 A coordinación e o sistema nervioso.

 Organización e función do sistema nervioso, a súa participación e adaptación ó exercicio
físico e diversas intensidades.(*)

 O sistema nervioso central como organizador da resposta motora. (*)

 O sistema endócrino. Glándulas endócrinas e o seu funcionamento. (*)

 Hormonas sexuais e o seu papel no mantemento da saúde dos músculos e do esqueleto.

 Benedicios do mantemento dunha función hormonal normal para o rendemento físico. 

 Órganos dos sentidos: Estrutura e función. Papel dos receptores sensitivos. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo humano, especificando a súa
estrutura e función. (*)

 Identificar o papel do sistema neuro-endócrino na actividade física, recoñecendo a relación
existente entre tódolos sistemas do organismo humano. (*)

 Describir a estrutura e función dos sistemas implicados no control e regulación da actividade
do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. (*)

 Recoñecer  as diferencias entre os movementos  reflexos e os voluntarios,  asociándoos ás
estruturas nerviosas implicadas neles. (*)

 Interpretar  a  fisioloxía  do  sistema  de  regulación,  indicando  as  interaccións  entre  as
estruturas que o integran e a execución de diferentes actividades físicas. 

 Describir a gunción das hormonas e o importante papel que xogan na actividade física. (*)

 Analizar o proceso de termorregulación e de regulación de augas e sales relacionándoos coa
actividade física. 

 Valorar os beneficios do mantemento dunha función hormonal para o rendemento físico. 

Unidad 6



O sistema locomotor

Nesta unidade afóndase nos órganos efectores implicados na resposta motora: Músculos e ósos.
Estúdanse a fondo o comportamento de músculos, ósos e articulacións nas diferentes actividades
físicas, así como os hábitos necesarios para evitar lesións e traumatismos.

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 3,6,7,8,10,11 e 12 da materia.

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Sistemas óseo, muscular e articular: Características, estrutura e funcións. (*)

 Función do óso, articulación e músculo na produción do movemento. Adaptación das súas
respectivas estruturas á función que cumpren. (*)

 Recoñecemento dos principais ósos, articulacións e músculos.(*)

 Fisioloxía da contración muscular. Tipos de contracción muscular. (*)

 Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saudables de hixiene postural na práctica das
actividades físicas. Alteracións posturais: Identificación e exercicios de compensación. (*)

 Entrenamento  de  cualidades  físicas  para  a  mellora  da  calidade  do  movemento  e  o
mentemento da saúde. Importancia do calentamento e da volta á calma:  O seu papel na
mellora  do rendemento e a  prevención de lesións,  adecuación a  cada tipo de actividade
física. 

 Lesións  relacionadas  coa  práctica  de  actividades  físicas.  Identificación  e  pautas  de
prevención. (*)

 O movemento humano. Análisis e tipoloxía: Cinexética e cinemática, actores buomecánicos,
planos  e  eixos  de  movemento.  Aplicación  ós  xestos  motrices  das  actividades  físicas  e
artísticas. (*)

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Analizar  a  execución  de  movementos  aplicando  os  principios  anatómicos  funcionais,  a
fisioloxía muscular e as bases da biomecánica, establecendo relacións razoadas. 

 Valorar a corrección postural identificando os malos hábitos posturais co fin de traballar de
forma segura e evitar lesións. 

 Identificar as lesións mais comúns do aparato locomotor nas actividades físicas e artísticas,
relacionándoas coas súas causas fundamentais. (*)

 Interpretar os principiso da mecánica e da cinética aplicándoos ó funcionamento do aparato
locomotor e ó movemento. 

 Identificar  os  pirncipais  ósos,  articulacións  e  músculos  implicados  nos  diferentes
movementos, empregando a terminoloxía adecuada.(*)

 Relacionar a estrutura muscular coa súa función na execución dun mocemento e as forzas
que actúan no mesmo. (*)

 Relacionar  diferentes  tipos  de  palancas  coas  articulacións  do  corpo  humano  e  coa
participación muscular nos movementos das mesmas. 



 Clasificar os principais movementos articulares en función dos planos e eixos do espazo. (*)

 Argumentar  os  efectos  da  práctica  sistematizada  de  exercicio  físico  sobre  os  elementos
estruturais  e  funcionais  do sistema locomotor  relacionándoos  coas diferentes  actividades
artísticas e nos diferentes estilos de vida. 

 Identificar as alteracións máis importantes derivadas do mal emprego da postura e propón
alternativas saudables. (*)

 Controlar a súa postura e aplicar medidas preventivas na execución de movementos propios
das actividades artísticas, valorando a súa influenza na saúde. 

 Identificar  as  principais  patoloxías  e  lesións  relacionadas  co  sistema  locomotor  nas
actividades artísticas xustificando as causas principais das mesmas. (*)

 Analizar  posturas  e  xestos  motores  das  actividades  físicas  e  artísticas,  aplicando  os
principios de ergonomía e porpoéndo alternativas para traballar de forma segura e evitar
lesións. 

Unidade 7

As características do movemento. 

Nesta unidade abórdase o movemento humano dende unha perspectiva  psicomotriz,  seguindo a
pista anatómica e funcional das sinais nerviosas que median entre a percepción e a execución da
resposta motora nas distintas actividades artísticas e físicas. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 5,6,7,8 e 9 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 O movemento humano: Características

 Xénese do movemento. Mecanismos de percepción, decisión e execución. (*)

 Función dos sistemas receptores e o sistema nervioso na acción motora. (*)

 As  accións  motoras.  As  capacidades  coordinativas  como  compoñente  cualitativo  do
movemento humano. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Analizar os mecanismos que interveñen na acción motora,  relacionándoos coa finalidade
expresiva das actividades artísticas. (*)

 Identificar  as  características  da  execución  as  accións  motoras  propias  da  actividade
deportiva ou artística, describindo a súa achega á finalidade das mesmas e a súa relación
coas capacidades coordinativas. 

 Recoñecer e enumerar os elementos das accións motoras propias da actividade deportiva ou
artística,  describindo  a  súa  achega  á  finalidade  das  mesmas  e  a  súa  relación  coas
capacidades coordinativas. 

 Recoñecer  e  enumerar  os  elementos  da acción motora  e  os factores  que interveñen nos
mecanismos de percepción, decisión e execución, de determinadas accións motoras.(*)

 Identificar e describir a relación entre a execución dunha acción motora e a súa finalidade.
(*)



 Detectar as características da execución de accións motoras propias das actividades artísticas
ou  deportivas  e  propoñen  modificacións  para  cambiar  a  súa  compoñente  expresivo-
comunicativo. 

 Argumentar a contribución das capacidades coordinativas ó desenvolvemento das accións
motoras. 

Unidade 8

Expresión e comunicación corporal 

Nesta unidade abórdanse aspectos psicolóxicos e sociais das actividades asrtísticas para valorar o
papel das citadas actividades no ser humano. 

Trabállase para acadar os obxectivos 12 e 13 da materia.

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 A motricidade humana. Manifestacións. Aspectos socioculturais. 

 Papel no desenvolvemento social e persoal.(*)

 Exploración  e  desenvolvemento  das  posibilidades  físicas,  artístico-expresivas  e  de
comunicación do corpo e do movemento. (*)

 Expresión corporal  e xestual.  Manifestacións  artístico-expresivas.  Aportacións  ó eido do
individual e do social. 

 O público: Aspectos básicos do proceso de recepción. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer  as  características  principais  da  motricidade  humana  e  o  seu  papel  no
desenvolvemento persoal e da sociedade. (*)

 Identificar  as  diferentes  accións  que  permiten  ó  ser  humano  ser  capaz  de  expresarse
corporalmente e de relacionarse co seu entorno. 

 Diversificar e deenvolver as súas habilidades motrices específicas con fluidez, precisión e
control aplicándoas a distintos contextos. 

 Recoñecer e explicar o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas
como contribución ó desenvolvemento integral da persoa. (*)

 Recoñece e explica o calor social das acticidades artísticas corporais, tanto dende o punto de
vista de practicante como de espectador. (*)

 Identifica  os  elementos  básicos  do  corpo e  o  movemento  como recurso  expresivo  e  de
comunicación.  Emprega  o  corpo  e  o  movemento  como  medio  de  expresión  e  de
comunicación, valorando o seu valor estético. (*)

 Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ó servizo
da intencionalidade. 

 Aplicar habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer as posibilidades de
resposta creativa. 

Procedementos de cualificación 



Elaboraranse  as  cualificacións  de  cada  alumno  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación.  Dita
cualificación deberá ter en conta o conxunto total dos criterios segundo as seguintes porcentaxes:

 Probas escritas: 90%

 Informes, exercicios, laboratorio: 10%

As probas, ademais de esixir determinados aspectos de tipo informativo, deseñaranse de xeito que
obriguen ó alumno a reforzar os aspectos de asociación de coñecementos de interpretación e de
razoamento. Por outra banda, valoraranse tamén a ortografía, presentación e expresión en todas e
cada unha das probas que presentes os alumnos. Para superar a materia será necesario sacar como
mínimo unha cualificación de 5 puntos en cada avaliación. 

A nota final do curso obterase calculando a media aritmética das notas das tres avaliacións. 

Se un alumno/a é sorprendido copiando examinarase de toda a materia en xuño.

En setembro os alumnos/as suspensos en xuño examinaranse de toda a materia.

Medidas e procedementos de recuperación
Debido ó elevado número de contidos  e á escaseza de tempo,  estas medidas  vense reducidas á
proposta de actividades de reforzo para realizar en casa e a unha sesión adicada a aclarar dúbidas a
aqueles alumnos que non tiveran superado os contidos mínimos correspondentes a cada avaliación,
trala cal ditos alumnos realizarán unha proba escrita. Realizarase unha proba de recuperación tras
cada avaliación, e unha proba final en xuño. 

No caso de que aproben as avaliacións pendentes, aprobarán a materia e a cualificación final será a
resultante da media aritmética das tres avaliacións. 

Aqueles alumnos que non aproben o curso en xuño contarán cunha convocatoria extraordinaria en
setembro  mediante  unha  proba  na  que  se  reflictan  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.
Recomendarase a estes alumnos como orientación e apoio que realicen novamente durante o verán
as  actividades  realizadas  durante  o  curso,  tanto  as  do  libro  de  texto  como  as  actividades  de
ampliación, reforzo e repaso que foros propostas polo profesor ó longo do curso. 

Alumnado que perde o dereito á avaliación continua 

Aqueles  alumnos  que tiveran  faltado a máis  dun 20% das  sesións perderán automaticamente  o
dereito á avaliación continua, debendo presentarse a un único exame de avaliación.  No caso de
suspender o exame disporase da correspondente proba escrita de recuperación, e no caso de non
superala, o alumno deberá presentarse ó exame de contidos mínimos de setembro, sendo necesario
superalo baixo o mesmo criterio que o explicado para o resto dos alumnos. 

Os alumnos sorprendidos copiando examinaranse de toda a materia en xuño.

Recuperación de alumnos con asignaturas pendientes

Para  aqueles  alumnos  que  superasen  o  curso  con  avaliación  negativa  na  materia  de  Anatomía
Aplicada, a aplicación e seguimento das medidas educativas necesarias para superar dita materia
será competencia do profesor que imparta dita materia no curso seguinte. As materias dividiranse en
tres partes, unha por avaliación, a avaliar de maneira eliminatoria. Os alumnos que non houberan
obtido cualificación positiva (5 puntos) nos parciais deberán presentarse á proba extraordinaria de
setembro, cos mesmos criterios que o resto do alumnado correspondente a ese curso. 

Educación en valores democráticos e cidadáns
Como contribución ó desenvolvemento integral do alumnado, a educación para a tolerancia, para a
paz, para a convivencia, a educación ambienta, a educación para a saúde, a educación sexual, a



educación do consumidor e a educación viaria, que se articulan en torno á educación en valores
democráticos, constitúen unha serie de contidos que deberán integrarse e desenvolverse con carácter
transversal en tódalas materias do bacharelato e en tódalas actividades escolares. Por isto, inclúense
como xeradores de actitudes reflexivas e responsables, que se patentizan no alumnado ó analizar
casos e exemplos concretos, próximos ó entorno onde se desenvolven as súas vidas. 

Dende a materia de Anatomía Aplicada desenvólvese máis a fondo a educación para a saúde e para
a igualdade entre homes e mulleres.

Instrumentos de avaliación
Libro de texto

Non se levará libro de texto. O material didáctico será proporcionado polo profesor/a a través da
páxina web e da plataforma moodle do instituto.

Instrumentos de avaliación

Ademais dos exames onde se valorarán basicamente conceptos teóricos, prevese a realización das
seguintes actividades:

 Realización dunha investigación sobre un destes temas

 Resposta cardiovascular durante o exercicio: Efectos sobre o corazón e vasos
sanguíneos. 

 Adaptacións  cardiovasculares  relacionadas  co adestramento:  O corazón do
bailarín

 Beneficios  do  traballo  físico  para  o  sistema  cardiovascular.  Saúde
cardiovascular e hábitos e costumes saudables. 

 Regulación dinámica da fala. Técnica da voz falada: Adaptación do aparato
fonador  durante  a  declamación  e  o  canto.  Coordinación  da  fonación  coa
respiración. 

Nas  investigacións  haberá  que  indicar  tódalas  fontes  consultadas  (libros,  revistas,  web,  etc.),
realizar unha presentación dixital, subila á páxina do instituto e presentala ante a clase. 

 Realización de exercicios sobre as disfonías, os seus tipos e as súas causas, os principais
errores que poden darse no manexo da voz e as precaucións básicas que deben tomarse para
unha correcta saúde vocal. 

 Exercicios  sobre  os  parámetros  básicos  que  debe  cumprir  unha  dieta  saudable,  as
características  da  dieta  mediterránea  e  sobre  as  chamadas  dietas  “ioió”  para  tratar  de
explicar por que non funcionan e son nocivas para a saúde. 

 Exercicios prácticos de control e emprego saudable da respiración destinados á prevención
de disfonías e problemas na voz. 

 Realización dunha investigación en grupos sobre un destes temas:

 Adestramento das cualidades físicas básicas para a mellora da calidade do
movemento, a calidade de vida e o rendemento. 

 Medios para a prevención de lesións. Hábitos de quecemento e volta á calma
adecuados a cada tipo de actividade artística. 



 Concepto e aplicación da biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica
directas e indirectas.

 Fundamentos da cinemática e a dinámica aplicada ó movemento humano: As
leis de Newton. 

 Hixiene  postural.  Adecuación  da  postura  nas  diferentes  manifestacións
artísticas como medio de efectividade e prevención de lesións. Técnicas de
reeducación psicomotriz ante trastornos posturais. 

 Prácticas de laboratorio

 Medida de electrocardiogramas.

 Visión de sangue ó microscopio.

 Disección do encéfalo dun cordeiro.

 Disección dos riles dun porco. 

 Construción de modelos de funcionamento muscular. 

 Estudio da anatomía interna dos ósos. 

 Estudio do esqueleto humano. 

 Medida da tensión sanguínea.

 Estudo do pulso e dos tonos cardíacos. 

 Medida da capacidade pulmonar. 

 Estudo de tecidos humanos ó microscopio.

 Células  animais:  Pel,  sangue,  tecido  adiposo,  tecido  muscular,  tecido
conxuntivo, tecido óseo. 

 Disección dun corazón e pulmóns de porco.

 Disección de ollos de vaca. 

 Disección de patas de polo. 

Medidas de atención á diversidade
O bacharelato constitúe no noso sistema educativo unha ensinanza non obrigatoria, cuxa finalidade
é tanto proporcionar unha madurez intelectual e humana, e uns coñecementos e habilidades que
permitan ós xoves desenvolver as súas funcións sociais con responsabilidade e competencia, como
capacitalos para acceder a unha formación profesional de grao superior e a estudos universitarios. 

Supón, polo tanto, que tódolos alumnos e alumnas deben acadar os obxectivos mínimos para poder
ser  avaliados  positivamente  e  recibir  a  titulación.  Pero este  enfoque de partida  non implica  un
tratamento uniforme, unha práctica docente insensible ás diferenzas que podan percibirse ben en
función de supostas capacidades intelectuais do alumnado, ben en función dos distintos intereses do
alumnado que podan derivarse de diferencias culturais, relixiosas, étnicas, de orientación sexual,
etc. 

A  realización  das  actividades  implica  un  amplo  abanico  metodolóxico  que  permite  explorar  e
desenvolver  o  estilo  cognitivo  de  cada  alumno,  para  que  podan  explotar  ó  máximo  as  súas
capacidades. 



Ante  a  presencia  de  algún  caso  concreto,  con  necesidades  educativas  especiais,  de  acordo  co
programa marco establecido polo Departamento de Orientación, levaranase a cabo as adaptacións
individuais non significativas que se estimen oportunas.

Para aqueles alumnos/as  extraordinariamente máis  avantaxados ou especialmente interesados en
algún tema, facilitaranse mediante a web do departamento unha selección de bibliografía e páxinas
web que poden consultar, así como a posibilidade de realizar distintos traballos monográficos e
actividades complementarias sendo en todo momento asesorados polo seu profesor. 

Animación á lectura

Con carácter xeral para tódolos alumnos/as deberán empregar a lectura como unha ferramenta máis.
Colabórase co plan xeral do centro, dende este departamento, con cinco minutos diarios de lectura
para fomentar a mellora da comprensión e da expresión oral e escrita. Prevese realizar lecturas nas
seguintes actividades:

 Lectura individual e colectiva de noticias extraídas da prensa e de revistas de
divulgación científica. 

 Corrección pública de exercicios. 

 Exposición pública de traballos.

 Lectura en voz alta de noticias e textos de especial interese

Lémbrase que o Departamento de Ciencias Naturais está subscrito a revistas como “Investigación y
Ciencia”,  “Muy  interesante”,  “Naturaleza  aragonesa”  e  outras,  de  modo  que  o  préstamo  de
revistas e a recomendación de ler certos artigos é permanente.

Dependendo do tema estudado reportarase artigos de prensa e artigos de interese segundo os temas
desenvolvidos. Os alumnos entregarán ó profesor un resumo escrito, onde se valorará a expresión
escrita, a ortografía e a caligrafía. 

UTILIZACIÓN DAS TIC.

As  tecnoloxías  da  información  deixaron de  ser  “novas  tecnoloxías”  para  integrarse  completa  e
definitivamente na vida cotiá e na aula. 

No caso de “Anatomía Aplicada” empregarase de xeito rutinaria a web do departamento. 

http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/anat.html (enlazada á súa vez na web do centro) e
o curso MOODLE

http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=28 

En  ambos  sitios  web  poderán  descargarse  apuntes,  programación  completa,  lecturas
complementarias e outros materiais. Alí tamén poderá accederse a vídeos educativos de interese e
se poderán enviar algúns traballos de cara a unha relación profesor-alumno máis fluída. 

Prevese tamén empregar material de estudo 100% dixital, polo que durante as clases facilitarase ó
alumnado tódolos miniportais dispoñibles (esta opción está supeditada á existencia dunha sinal e un
ancho de banca razonable, cousa que non depende do departamento)

Por último, trataremos de participar en algún programa de investigación ciudadana e informática
diferida, tipo BOINC ou “Ciencia Ciudadana” do BIFI, programas nos que xa participou o noso
departamento en cursos anteriores.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  un  exame  por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as  avaliados
negativamente.

http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=28
http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/anat.html


O  exame  será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,  esquemas,
gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o manexo destes polos
estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios
de opción múltiple).

Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e tamen as
obtidas nas aulas, como resposta a preguntas puntuais, asi como a actitude nas mesmas. Tamén
seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan baixo a orientación do
profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.

PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA

1º DE BAC

INTRODUCCIÓN:



A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan comprender o
corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas corporais e coa saúde.
O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as estruturas e o
funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base necesaria para que, dentro
dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no proceso creativo e nas técnicas de execución
artística, así como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por coñecementos, destrezas e
actitudes  de  diversas  áreas  de  coñecemento  que  se  ocupan  do  estudo  do  corpo  humano  e  da  súa
motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as ciencias da actividade física.
Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa acción
motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou os sistemas de control e
regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas
que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e
sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega e utilización da
enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora.
Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do movemento", "Organización básica
do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización da
enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e "Elementos
comúns".
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 Obxectivos
A materia de Anatomía Aplicada, pretende acadar os seguintes obxectivos:



 Obx. AN.1: Entender o corpo como sistema vivo global que segue as leis da bioloxía, cuxos
aparatos e sistemas traballan cara un fin común, e valorar esta concepción como a forma de
manter non só un estado de saúde óptimo, senón tamén o maior rendemento físico e/ou
artístico

 Obx. AN.2:  Relacionar  las  diferentes  accións  sensitivo-motoras  que,  exercidas  de forma
global,  converten ó ser humano nun excelente  vehículo de expresión corporal,  capaz de
relacionarse co seu entorno

 Obx. AN.3: Identificar e desenvolver as diferentes técnicas e recursos físicos e mentais que
o organismo ofrece como capacidade para realizar unha actividade física optimizada. 

 Obx. AN.4: Coñecer e valorar os hábitos nutricionais, de posturas, e hixiénicos que inciden
favorablemente na saúde, no rendemento, e no benestar físico. 

 Obx. AN.5: Coñecer os requirimentos anatómicos e funcionais peculiares e distintivos das
distintas actividades físicas ou artísticas nas que o corpo é o instrumento de expresión.

 Obx.  AN.6:  Establecer  relacións  razoadas  entre  a  morfoloxía  das  estruturas  anatómicas
implicadas  nas  diferentes  manifestacións  físicas  ou  artísticas  de  base  corporal,  o  seu
funcionamento  e  a  súa  finalidade  última  no desempeño  do movemento,  afondando  nos
coñecementos anatómicos e fisiolóxicos. 

 Obx.  AN.7:  Discernir  razoadamente  entre  o  traballo  físico  que  é  anatómica  e
fisiolóxicamente aceptable e preserva a saúde, e o mal emprego do corpo que diminúe o
rendemento físico e artístico e conduce a enfermidade ou lesión. 

 Obx.  AN.8:  Coñecer  as  posibilidades  do  movemento  corporal  podendo  identificar  as
estruturas  anatómicas  que  interveñen  nos  xestos  das  diferentes  actividades  físicas  ou
artísticas, coa finalidade de xestionar a enerxía e mellorar a calidade do movemento. 

 Obx. AN.9: Manexar con precisión a terminiloxía básica empregada en anatomía, fisioloxía,
nutrición, biomecánica e patolóxica para empregar unha correcta linguaxe oral e escrito, e
poder  acceder  a  textos  e  información  dedicada  a  estas  materias  no  ámbito  das  artes
escénicas. 

 Obx. AN.10: Aplicar con autonomía os coñecementos adquiridos á resolución de problemas
prácticos  simples,  de  tipo  autónomo-funcional  e  relativos  á  actividade  física  do  mesmo
suxeito ou ó seu entorno

 Obx. AN.11: Ser capaz de autoxestionar unha preparación física adecuada a cada actividade
co fin de mellorar a calidade do movemento e o seu rendemento físico. 

 Obx. AN.12: Recoñecer os aspectos saudables da práctica da actividade física e coñecer os
seus efectos beneficiosos sobre a saúde física e mental. 

 Obx. AN.13: Controlar  as ferramentas  informátivas  e  documentais  básicas que permitan
acceder ás diferentes investigacións que sobre a materia podan publicarse a través da rede ou en
publicacións especializadas. 



 Contribución  da  materia  para  a  adquisición  das
competencias clave. 
 A materia de Anatomía Aplicada permite o desenvolvemento das seguintes competencias:

 Competencia en comunicación lingüística: 

 A capacidade para entender e expresar, de forma escrita e oral, é fundamental para que os
alumnos adquiran os coñecementos e desenvolvan habilidades para debater de forma crítica as súas
ideas. O emprego de debates, exposicións, e outras interaccións permiten ós alumnos argumentar,
empregando unha metodoloxía axeitada e organizar as ideas correctamente. 





 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

 A  materia  favorece,  non  só  a  adquisición  de  certos  coñecementos,  senón  establecer
relacións,  asociando causas con efectos e transferindo de forma integrada estes coñecementos ó
contexto  do  movemento  e  das  manifestacións  físicas  e  artísticas  que  o  requiran,  promovendo
actitudes de respecto cara o propio corpo. Para desenvolver esta competencia, o profesorado poderá
empregar  procedementos  propios  do  traballo  científico  (resolución  de  problemas,  manexo  e
tratamento de información, gráficas, escalas, estudo biomecánico do movemento...)



 Competencia dixital

 En pleno século  XXI,  as  ferramentas  dixitais,  deben estar  completamente  integradas  na
dinámica  da  aula,  non  só  porque  a  motivación  do  alumnado  pode  aumentar  se  se  aproveitan
aplicacións interactivas sobre procesos biolóxicos, senón porque deben ser capaces de empregar as
ferramentas dixitais de forma competente, crítica e selectiva. Deste xeito, se deben desenvolver no
alumnado destrezas para a eficacia na selección de información, o seu contraste e valoración ante a
diversidade  de  fontes  proporcionadas  por  Internet.  Os  alumnos  e  alumnas  deben,  á  súa  vez,
desenvolver  a hablidade  de utilización  de diferentes  aplicacións  dixitais  para a  presentación  de
datos e traballos, empregando distintos formatos. 



 Competencia aprender a aprender

 O alumnado desta etapa xa ten consolidado o pensamento abstracto,  o cal permite  unha
maior capacidade de observación, razoamento, formulación de hipóteses, argumentación, reflexión,
busca de solucións e análises, o que contribúe ó desenvolvemento desta competencia. 

 Considérase adecuado propoñer actividades que partan de situacións problemáticas, xa que
permiten que o alumnado aprenda de forma eficaz e autónoma. Con este fin, pódese propoñer a
elaboración de mapas conceptuais,  cadros comparativos,  táboas de clasificación,  etc. Que van a
servir  para  planificar  e  supervisar  o  seu  aprendizaxe,  así  como  para  facer  explícitos  os
coñecementos que van asimilando. 



 Competencia social y cívica

 É importante  que o alumnado adquira  coñecementos  que lle permitan xerar actitudes  de
respecto cara o seu propio corpo, promovendo hábitos e prácticas de vida saudable e ordenada, que
repercuten nun bo estado de saúde e permiten mellorar a faceta física ou artística.

 Pode ser interesante desenvolver traballos en grupo e cooperativos, para afianzar habilidades
sociais  como  o  respecto  e  a  tolerancia  ,  así  como  que  o  alumnado  coñeza  outras  realidades,
mediante actividades culturais ou charlas de expertos. 



 Competencia de conciencia e expresións culturais

 A ciencia  e  a  arte  forman  parte  do noso patrimonio  cultural  e  na  materia  de  Anatomía
Aplicada pódense ver os aspectos que teñen en común e as interaccións entre ambos. É importante
dar unha visión do corpo humano e do movemento que favoreza a propia expresión artística e
permita ó alumnado valorar as expresións culturais. 



 Contidos



BLOQUE 1: As características do movemento

BLOQUE 2: Organización básica do corpo humano

BLOQUE 3: O sistema locomotor

BLOQUE 4: O sistema cardiopulmonar

BLOQUE 5: O sistema de aporte e emprego da enerxía

BLOQUE 6: Os sistemas de coordinación e de regulación

BLOQUE 7: Expresión e comunicación corporal

BLOQUE 8: Elementos comúns

Temporalización
Primeiro trimestre: 1,2,3

Segundo trimestre: 4,5,6

Terceiro trimestre: 7,8 

Desenvolvemento das actividades didácticas
Unidade 1

Organización  básica  do  ser  humano.  Nesta  unidade  estúdase  todo  o  relacionado  cos  niveis  de
organización do ser humano, partindo do nivel celular ata chegar ó nivel sistémico, incidindo no
principio básico de estrutura-función. 

Nesta unidade trabállase basicamente para acadar o obxectivo 1 da materia.

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Organización xeral do corpo humano: Células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas (*)

 O tecido  conectivo,  a  súa  función e  a  súa  diferenciación  nos  diversos  compoñentes  do
aparato locomotor. 

 Funcións vitais (*)

 Órganos e sistemas do corpo humano: Localización e funcións básicas (*)

Criterios de avaliación: 

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Interpretar o funcionamento do corpo humano como o resultado da integración anatómica e
funcional dos elementos que conforman os seus distintos niveis de organización e que o
caracterizan como unha unidade estrutural e funcional. 

 Diferenciar os distintos niveis de organización do corpo humano. (*)

 Describir a organización xeral do corpo humano empregando diagramas e modelos (*)

 Especificar  as  funcións  vitais  do  corpo  humano  sinalando  as  súas  características  mais
relevantes. 



 Localizar os órganos e sistemas e relacionalos coas diferentes funcións que realizan (*)

Unidade 2

A máquina humana e o seu abastecemento de enerxía

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 1 e 13 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con. (*)

 O metabolismo humano. Catabolismo e anabolismo.(*)

 Principais vías metabólicas de obtención de enerxía. Metabolismo aerobio e anaerobio. (*)

 Metabolismo enerxético e actividade física. Mecanismos fisiolóxicos presentes na aparición
da fatiga e no proceso de recuperación. (*)

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Argumentar  os  mecanismos  enerxéticos  que  interveñen  nunha  acción  motora  co  fin  de
xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia da acción.

 Describir os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías aerobia e anaerobia,
xustificando o seu rendemento enerxético e a súa relación coa intensidade e duración da
actividade. (*)

 Xustificar o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asociándoo co subministro
continuo e adaptado ás necesidades do corpo humano. (*)

 Identificar  tanto  os  mecanismos  fisiolóxicos  que  levan  a  un  estado  de  fatiga  como  os
mecanismos de recuperación.(*)

Unidade 3

Alimentación e nutrición. 

Neste tema trátase o estudo do sistema dixestivo, a relación entre alimentación e nutrición e as
necesidades nutricionais ante as distintas pautas de actividade física. Abórdase tamén o problema
dos malos hábitos alimenticio e os trastornos de conduta alimenticia. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 4, 9 e 13 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 O sistema dixestivo: Características, estruturas e funcións. (*)

 Fisioloxía do proceso dixestivo e a súa adaptación ó exercicio físico. (*)

 Alimentación e nutrición. Hidratación.

 Pautas saudables de consumo en función da actividade: Cálculo do consumo de auga diario
para manter a saúde en diversas circunstancias.



 Concepto  de  dieta  equilibrada  para  o  sedentario  e  para  o  suxeito  fisicamente  activo,
adecuación entre inxestión e gasto enerxético.

 Trastornos do comportamento nutricional: Dietas restritivas, anorexia-bulimia e obesidade,
busca dos factores sociais actuais que conducen á súa aparición.

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer  os procesos de dixestión e absorción de alimentos e nutrientes  explicando as
estruturas orgánicas implicadas en cada un deles. 

 Valorar os hábitos nutricionais que inciden favorablemente na saúde e no rendemento das
actividades físicas ou artísticas corporais.

 Identificar os trastornos do comportamento nutricional mais comúns e os efectos que teñen
sobre a saúde.

 Identificar a estrutura dos aparatos e órganos que participan nos procesos de dixestión e
absorción dos alimentos e nutrientes, relacionándoos coas súas funcións en cada etapa. (*)

 Distinguir os diferentes procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos alimentos e
nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en cada un deles. (*)

 Discriminar os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, relacionándoos cunha dieta sana
e equilibrada.(*)

 Relacionar  a  hidratación  co  mantemento  dun  estado  saudable,  calclando  o
consumo de auga diario necesario en distintas circunstancias ou actividades

  

 Elaborar dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre inxestión e actividade
argumentando a súa influenza na saúde e o rendemento físico. (*)

 Recoñecer hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, sacando conclusións
para mellorar o benestar persoal. (*)

 Recoñecer  os  factores  sociais,  incluíndo  os  derivados  do  propio  traballo  artístico,  que
conducen á aparición nos trastornos do comportamento nutricional. 

Unidade 4

O sistema cardiopulmonar. 

Con esta unidade finalízase a función humana de nutrición, afondando na anatomía e fisioloxía dos
sistemas respiratorio e circulatorio. Abórdanse tamén cuestións fundamentais como todo o relativo
á fonación,  a  saúde cardiovascular  e  as necesidades  cardiovasculares  nas  diferentes  actividades
físicas e escénicas. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 3,5,7,10 e 12 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Aparato respiratorio: Características, estrutura e funcións. A súa participación e adaptación
ó exercicio físico.(*)



 Fisioloxía da respiración.  Movementos respiratorios. Papel do diafragma e a musculatura
abdominal. (*)

 Coordinación da respiración co movemento corporal.

 Aparato da fonación. Estrutura anatómica da larinxe. Produción de distintos tipos de sonido
mediante as cordas vocais. Mecanismo de produción da fala. Coordinaciónda fonación coa
respiración. Disfonías funcionais polo mal emprego da voz. (*)

 Análisis de hábitos e costumes para distinguir aqueles saudables para o sistema de fonación
e do aparato respiratorio. Hixiene vocal. 

 Sistema cardiovascular,  participación  e  adaptación  ó  exercicio  físico,  acondicionamiento
cardiovascular para la mejora del ejercicio físico. (*)

 Parámetros de saúde cardiovascular, análisis de hábitos e costumes saudables. 

 Importancia  do  sistema  cardiopulmonar  no  desenvolvemento  de  actividades  físicas  ou
artísticas. 

Criterios de avaliación:
Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Identificar  o  papel  do  sistema  cardiopulmonar  no  rendemento  das  actividades  artísticas
corporais. 

 Relacionar o sistema cardiopulmonar coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes saudables
para o sistema cardiorrespiratorio e o aparato de fonación, nas accións motoras inherentes ás
actividades físicas, artísticas corporais e na vida cotiá.

 Describir a estrutura e función dos pulmóns, detallando o intercambio de gases que ten lugar
neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada ó mesmo.(*)

 Describir  a  estrutura  e  función  do  sistema  cardiovascular,  explicando  a  regulación  e
integración de cada un dos seus compoñentes.(*)

 Relacionar  o  latido  cardíaco,  o  volume  e  a  capacidade  pulmonar  coa  actividade  física
asociada a actividades artísticas de diversa índole. 

 Identificar os órganos respiratorios implicados na declamación e o canto. 

 Identificar a estrutura anatómica do aparato de fonación, describindo as interaccións entre as
estruturas que o integran. (*)

 Identificar  as principais  patoloxías  que afectan ó sistema cardiopulmonar  relacionándoas
coas causas mais habituais e os seus efectos nas actividades físicas e artísticas. 

 Identificar  as  principais  patoloxías  que  afectan  ó  aparato  de  fonación
relacionándoas coas causas mais habituais. (*)

Unidade 5

Os sistemas de coordinación e regulación.

Neste tema trátanse as cuestións básicas da coordinación e relación humanas, tanto nerviosa como
endócrina.  Estúdase  o  mecanismo  estímulo-resposta  e  o  papel  de  receptores  e  efectores  na
actividade física. 



Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 2, 6, 8, 9 e 10 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 A coordinación e o sistema nervioso.

 Organización e función do sistema nervioso, a súa participación e adaptación ó exercicio
físico e diversas intensidades.(*)

 O sistema nervioso central como organizador da resposta motora. (*)

 O sistema endócrino. Glándulas endócrinas e o seu funcionamento. (*)

 Hormonas sexuais e o seu papel no mantemento da saúde dos músculos e do esqueleto.

 Benedicios do mantemento dunha función hormonal normal para o rendemento físico. 

 Órganos dos sentidos: Estrutura e función. Papel dos receptores sensitivos. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer os sistemas de coordinación e regulación do corpo humano, especificando a súa
estrutura e función. (*)

 Identificar o papel do sistema neuro-endócrino na actividade física, recoñecendo a relación
existente entre tódolos sistemas do organismo humano. (*)

 Describir a estrutura e función dos sistemas implicados no control e regulación da actividade
do corpo humano, establecendo a asociación entre eles. (*)

 Recoñecer  as diferencias entre os movementos  reflexos e os voluntarios,  asociándoos ás
estruturas nerviosas implicadas neles. (*)

 Interpretar  a  fisioloxía  do  sistema  de  regulación,  indicando  as  interaccións  entre  as
estruturas que o integran e a execución de diferentes actividades físicas. 

 Describir a gunción das hormonas e o importante papel que xogan na actividade física. (*)

 Analizar o proceso de termorregulación e de regulación de augas e sales relacionándoos coa
actividade física. 

 Valorar os beneficios do mantemento dunha función hormonal para o rendemento físico. 

Unidad 6

O sistema locomotor

Nesta unidade afóndase 

 nos  órganos  efectores  implicados  na  resposta  motora:  Músculos  e  ósos.  Estúdanse  a  fondo o
comportamento de músculos, ósos e articulacións nas diferentes actividades físicas, así como os
hábitos necesarios para evitar lesións e traumatismos.

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 3,6,7,8,10,11 e 12 da materia.



Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 Sistemas óseo, muscular e articular: Características, estrutura e funcións. (*)

 Función do óso, articulación e músculo na produción do movemento. Adaptación das súas
respectivas estruturas á función que cumpren. (*)

 Recoñecemento dos principais ósos, articulacións e músculos.(*)

 Fisioloxía da contración muscular. Tipos de contracción muscular. (*)

 Postura corporal correcta e incorrecta. Hábitos saudables de hixiene postural na práctica das
actividades físicas. Alteracións posturais: Identificación e exercicios de compensación. (*)

 Entrenamento  de  cualidades  físicas  para  a  mellora  da  calidade  do  movemento  e  o
mentemento da saúde. Importancia do calentamento e da volta á calma:  O seu papel na
mellora  do rendemento e a  prevención de lesións,  adecuación a  cada tipo de actividade
física. 

 Lesións  relacionadas  coa  práctica  de  actividades  físicas.  Identificación  e  pautas  de
prevención. (*)

 O movemento humano. Análisis e tipoloxía: Cinexética e cinemática, actores buomecánicos,
planos  e  eixos  de  movemento.  Aplicación  ós  xestos  motrices  das  actividades  físicas  e
artísticas. (*)

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Analizar  a  execución  de  movementos  aplicando  os  principios  anatómicos  funcionais,  a
fisioloxía muscular e as bases da biomecánica, establecendo relacións razoadas. 

 Valorar a corrección postural identificando os malos hábitos posturais co fin de traballar de
forma segura e evitar lesións. 

 Identificar as lesións mais comúns do aparato locomotor nas actividades físicas e artísticas,
relacionándoas coas súas causas fundamentais. (*)

 Interpretar os principiso da mecánica e da cinética aplicándoos ó funcionamento do aparato
locomotor e ó movemento. 

 Identificar  os  pirncipais  ósos,  articulacións  e  músculos  implicados  nos  diferentes
movementos, empregando a terminoloxía adecuada.(*)

 Relacionar a estrutura muscular coa súa función na execución dun mocemento e as forzas
que actúan no mesmo. (*)

 Relacionar  diferentes  tipos  de  palancas  coas  articulacións  do  corpo  humano  e  coa
participación muscular nos movementos das mesmas. 

 Clasificar os principais movementos articulares en función dos planos e eixos do espazo. (*)

 Argumentar  os  efectos  da  práctica  sistematizada  de  exercicio  físico  sobre  os  elementos
estruturais  e  funcionais  do sistema locomotor  relacionándoos  coas diferentes  actividades
artísticas e nos diferentes estilos de vida. 



 Identificar as alteracións máis importantes derivadas do mal emprego da postura e propón
alternativas saudables. (*)

 Controlar a súa postura e aplicar medidas preventivas na execución de movementos propios
das actividades artísticas, valorando a súa influenza na saúde. 

 Identificar  as  principais  patoloxías  e  lesións  relacionadas  co  sistema  locomotor  nas
actividades artísticas xustificando as causas principais das mesmas. (*)

 Analizar  posturas  e  xestos  motores  das  actividades  físicas  e  artísticas,  aplicando  os
principios de ergonomía e porpoéndo alternativas para traballar de forma segura e evitar
lesións. 

Unidade 7

As características do movemento. 

Nesta unidade abórdase o movemento humano dende unha perspectiva  psicomotriz,  seguindo a
pista anatómica e funcional das sinais nerviosas que median entre a percepción e a execución da
resposta motora nas distintas actividades artísticas e físicas. 

Nesta unidade trabállase para acadar os obxectivos 5,6,7,8 e 9 da materia. 

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 O movemento humano: Características

 Xénese do movemento. Mecanismos de percepción, decisión e execución. (*)

 Función dos sistemas receptores e o sistema nervioso na acción motora. (*)

 As  accións  motoras.  As  capacidades  coordinativas  como  compoñente  cualitativo  do
movemento humano. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Analizar os mecanismos que interveñen na acción motora,  relacionándoos coa finalidade
expresiva das actividades artísticas. (*)

 Identificar  as  características  da  execución  as  accións  motoras  propias  da  actividade
deportiva ou artística, describindo a súa achega á finalidade das mesmas e a súa relación
coas capacidades coordinativas. 

 Recoñecer e enumerar os elementos das accións motoras propias da actividade deportiva ou
artística,  describindo  a  súa  achega  á  finalidade  das  mesmas  e  a  súa  relación  coas
capacidades coordinativas. 

 Recoñecer  e  enumerar  os  elementos  da acción motora  e  os factores  que interveñen nos
mecanismos de percepción, decisión e execución, de determinadas accións motoras.(*)

 Identificar e describir a relación entre a execución dunha acción motora e a súa finalidade.
(*)

 Detectar as características da execución de accións motoras propias das actividades artísticas
ou  deportivas  e  propoñen  modificacións  para  cambiar  a  súa  compoñente  expresivo-
comunicativo. 



 Argumentar a contribución das capacidades coordinativas ó desenvolvemento das accións
motoras. 

Unidade 8

Expresión e comunicación corporal 

Nesta unidade abórdanse aspectos psicolóxicos e sociais das actividades asrtísticas para valorar o
papel das citadas actividades no ser humano. 

Trabállase para acadar os obxectivos 12 e 13 da materia.

Contidos: 

Os contidos mínimos indícanse con (*)

 A motricidade humana. Manifestacións. Aspectos socioculturais. 

 Papel no desenvolvemento social e persoal.(*)

 Exploración  e  desenvolvemento  das  posibilidades  físicas,  artístico-expresivas  e  de
comunicación do corpo e do movemento. (*)

 Expresión corporal  e xestual.  Manifestacións  artístico-expresivas.  Aportacións  ó eido do
individual e do social. 

 O público: Aspectos básicos do proceso de recepción. 

Criterios de avaliación:

Os criterios de avaliación mínimos indícanse con (*)

 Recoñecer  as  características  principais  da  motricidade  humana  e  o  seu  papel  no
desenvolvemento persoal e da sociedade. (*)

 Identificar  as  diferentes  accións  que  permiten  ó  ser  humano  ser  capaz  de  expresarse
corporalmente e de relacionarse co seu entorno. 

 Diversificar e deenvolver as súas habilidades motrices específicas con fluidez, precisión e
control aplicándoas a distintos contextos. 

 Recoñecer e explicar o valor expresivo, comunicativo e cultural das actividades practicadas
como contribución ó desenvolvemento integral da persoa. (*)

 Recoñece e explica o calor social das acticidades artísticas corporais, tanto dende o punto de
vista de practicante como de espectador. (*)

 Identifica  os  elementos  básicos  do  corpo e  o  movemento  como recurso  expresivo  e  de
comunicación.  Emprega  o  corpo  e  o  movemento  como  medio  de  expresión  e  de
comunicación, valorando o seu valor estético. (*)

 Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e expresión ó servizo
da intencionalidade. 

 Aplicar habilidades específicas expresivo-comunicativas para enriquecer as posibilidades de
resposta creativa. 

Procedementos de cualificación 
Elaboraranse  as  cualificacións  de  cada  alumno  tendo  en  conta  os  criterios  de  avaliación.  Dita
cualificación deberá ter en conta o conxunto total dos criterios segundo as seguintes porcentaxes:

 Probas escritas: 90%



 Informes, exercicios, laboratorio: 10%

As probas, ademais de esixir determinados aspectos de tipo informativo, deseñaranse de xeito que
obriguen ó alumno a reforzar os aspectos de asociación de coñecementos de interpretación e de
razoamento. Por outra banda, valoraranse tamén a ortografía, presentación e expresión en todas e
cada unha das probas que presentes os alumnos. Para superar a materia será necesario sacar como
mínimo unha cualificación de 5 puntos en cada avaliación. 

A nota final do curso obterase calculando a media aritmética das notas das tres avaliacións. 

Se un alumno/a é sorprendido copiando examinarase de toda a materia en xuño.

En setembro os alumnos/as suspensos en xuño examinaranse de toda a materia.

Medidas e procedementos de recuperación
Debido ó elevado número de contidos  e á escaseza de tempo,  estas medidas  vense reducidas á
proposta de actividades de reforzo para realizar en casa e a unha sesión adicada a aclarar dúbidas a
aqueles alumnos que non tiveran superado os contidos mínimos correspondentes a cada avaliación,
trala cal ditos alumnos realizarán unha proba escrita. Realizarase unha proba de recuperación tras
cada avaliación, e unha proba final en xuño. 

No caso de que aproben as avaliacións pendentes, aprobarán a materia e a cualificación final será a
resultante da media aritmética das tres avaliacións. 

Aqueles alumnos que non aproben o curso en xuño contarán cunha convocatoria extraordinaria en
setembro  mediante  unha  proba  na  que  se  reflictan  os  contidos  mínimos  de  toda  a  materia.
Recomendarase a estes alumnos como orientación e apoio que realicen novamente durante o verán
as  actividades  realizadas  durante  o  curso,  tanto  as  do  libro  de  texto  como  as  actividades  de
ampliación, reforzo e repaso que foros propostas polo profesor ó longo do curso. 

Alumnado que perde o dereito á avaliación continua 

Aqueles  alumnos  que tiveran  faltado a máis  dun 20% das  sesións perderán automaticamente  o
dereito á avaliación continua, debendo presentarse a un único exame de avaliación.  No caso de
suspender o exame disporase da correspondente proba escrita de recuperación, e no caso de non
superala, o alumno deberá presentarse ó exame de contidos mínimos de setembro, sendo necesario
superalo baixo o mesmo criterio que o explicado para o resto dos alumnos. 

Os alumnos sorprendidos copiando examinaranse de toda a materia en xuño.

Recuperación de alumnos con asignaturas pendientes

Para  aqueles  alumnos  que  superasen  o  curso  con  avaliación  negativa  na  materia  de  Anatomía
Aplicada, a aplicación e seguimento das medidas educativas necesarias para superar dita materia
será competencia do profesor que imparta dita materia no curso seguinte. As materias dividiranse en
tres partes, unha por avaliación, a avaliar de maneira eliminatoria. Os alumnos que non houberan
obtido cualificación positiva (5 puntos) nos parciais deberán presentarse á proba extraordinaria de
setembro, cos mesmos criterios que o resto do alumnado correspondente a ese curso. 

Educación en valores democráticos e cidadáns
Como contribución ó desenvolvemento integral do alumnado, a educación para a tolerancia, para a
paz, para a convivencia, a educación ambienta, a educación para a saúde, a educación sexual, a
educación do consumidor e a educación viaria, que se articulan en torno á educación en valores
democráticos, constitúen unha serie de contidos que deberán integrarse e desenvolverse con carácter
transversal en tódalas materias do bacharelato e en tódalas actividades escolares. Por isto, inclúense



como xeradores de actitudes reflexivas e responsables, que se patentizan no alumnado ó analizar
casos e exemplos concretos, próximos ó entorno onde se desenvolven as súas vidas. 

Dende a materia de Anatomía Aplicada desenvólvese máis a fondo a educación para a saúde e para
a igualdade entre homes e mulleres.

Instrumentos de avaliación
Libro de texto

Non se levará libro de texto. O material didáctico será proporcionado polo profesor/a a través da
páxina web e da plataforma moodle do instituto.

Instrumentos de avaliación

Ademais dos exames onde se valorarán basicamente conceptos teóricos, prevese a realización das
seguintes actividades:

 Realización dunha investigación sobre un destes temas

 Resposta cardiovascular durante o exercicio: Efectos sobre o corazón e vasos
sanguíneos. 

 Adaptacións  cardiovasculares  relacionadas  co adestramento:  O corazón do
bailarín

 Beneficios  do  traballo  físico  para  o  sistema  cardiovascular.  Saúde
cardiovascular e hábitos e costumes saudables. 

 Regulación dinámica da fala. Técnica da voz falada: Adaptación do aparato
fonador  durante  a  declamación  e  o  canto.  Coordinación  da  fonación  coa
respiración. 

Nas  investigacións  haberá  que  indicar  tódalas  fontes  consultadas  (libros,  revistas,  web,  etc.),
realizar unha presentación dixital, subila á páxina do instituto e presentala ante a clase. 

 Realización de exercicios sobre as disfonías, os seus tipos e as súas causas, os principais
errores que poden darse no manexo da voz e as precaucións básicas que deben tomarse para
unha correcta saúde vocal. 

 Exercicios  sobre  os  parámetros  básicos  que  debe  cumprir  unha  dieta  saudable,  as
características  da  dieta  mediterránea  e  sobre  as  chamadas  dietas  “ioió”  para  tratar  de
explicar por que non funcionan e son nocivas para a saúde. 

 Exercicios prácticos de control e emprego saudable da respiración destinados á prevención
de disfonías e problemas na voz. 

 Realización dunha investigación en grupos sobre un destes temas:

 Adestramento das cualidades físicas básicas para a mellora da calidade do
movemento, a calidade de vida e o rendemento. 

 Medios para a prevención de lesións. Hábitos de quecemento e volta á calma
adecuados a cada tipo de actividade artística. 

 Concepto e aplicación da biomecánica. Técnicas de medición en biomecánica
directas e indirectas.

 Fundamentos da cinemática e a dinámica aplicada ó movemento humano: As
leis de Newton. 



 Hixiene  postural.  Adecuación  da  postura  nas  diferentes  manifestacións
artísticas como medio de efectividade e prevención de lesións. Técnicas de
reeducación psicomotriz ante trastornos posturais. 

 Prácticas de laboratorio

 Medida de electrocardiogramas.

 Visión de sangue ó microscopio.

 Disección do encéfalo dun cordeiro.

 Disección dos riles dun porco. 

 Construción de modelos de funcionamento muscular. 

 Estudio da anatomía interna dos ósos. 

 Estudio do esqueleto humano. 

 Medida da tensión sanguínea.

 Estudo do pulso e dos tonos cardíacos. 

 Medida da capacidade pulmonar. 

 Estudo de tecidos humanos ó microscopio.

 Células  animais:  Pel,  sangue,  tecido  adiposo,  tecido  muscular,  tecido
conxuntivo, tecido óseo. 

 Disección dun corazón e pulmóns de porco.

 Disección de ollos de vaca. 

 Disección de patas de polo. 

Medidas de atención á diversidade
O bacharelato constitúe no noso sistema educativo unha ensinanza non obrigatoria, cuxa finalidade
é tanto proporcionar unha madurez intelectual e humana, e uns coñecementos e habilidades que
permitan ós xoves desenvolver as súas funcións sociais con responsabilidade e competencia, como
capacitalos para acceder a unha formación profesional de grao superior e a estudos universitarios. 

Supón, polo tanto, que tódolos alumnos e alumnas deben acadar os obxectivos mínimos para poder
ser  avaliados  positivamente  e  recibir  a  titulación.  Pero este  enfoque de partida  non implica  un
tratamento uniforme, unha práctica docente insensible ás diferenzas que podan percibirse ben en
función de supostas capacidades intelectuais do alumnado, ben en función dos distintos intereses do
alumnado que podan derivarse de diferencias culturais, relixiosas, étnicas, de orientación sexual,
etc. 

A  realización  das  actividades  implica  un  amplo  abanico  metodolóxico  que  permite  explorar  e
desenvolver  o  estilo  cognitivo  de  cada  alumno,  para  que  podan  explotar  ó  máximo  as  súas
capacidades. 

Ante  a  presencia  de  algún  caso  concreto,  con  necesidades  educativas  especiais,  de  acordo  co
programa marco establecido polo Departamento de Orientación, levaranase a cabo as adaptacións
individuais non significativas que se estimen oportunas.

Para aqueles alumnos/as  extraordinariamente máis  avantaxados ou especialmente interesados en
algún tema, facilitaranse mediante a web do departamento unha selección de bibliografía e páxinas



web que poden consultar, así como a posibilidade de realizar distintos traballos monográficos e
actividades complementarias sendo en todo momento asesorados polo seu profesor. 

Animación á lectura

Con carácter xeral para tódolos alumnos/as deberán empregar a lectura como unha ferramenta máis.
Colabórase co plan xeral do centro, dende este departamento, con cinco minutos diarios de lectura
para fomentar a mellora da comprensión e da expresión oral e escrita. Prevese realizar lecturas nas
seguintes actividades:

 Lectura individual e colectiva de noticias extraídas da prensa e de revistas de
divulgación científica. 

 Corrección pública de exercicios. 

 Exposición pública de traballos.

 Lectura en voz alta de noticias e textos de especial interese

Lémbrase que o Departamento de Ciencias Naturais está subscrito a revistas como “Investigación y
Ciencia”,  “Muy  interesante”,  “Naturaleza  aragonesa”  e  outras,  de  modo  que  o  préstamo  de
revistas e a recomendación de ler certos artigos é permanente.

Dependendo do tema estudado reportarase artigos de prensa e artigos de interese segundo os temas
desenvolvidos. Os alumnos entregarán ó profesor un resumo escrito, onde se valorará a expresión
escrita, a ortografía e a caligrafía. 

UTILIZACIÓN DAS TIC.

As  tecnoloxías  da  información  deixaron  de  ser  “novas  tecnoloxías”  para  integrarse
completa e definitivamente na vida cotiá 

e na aula. 

No caso de “Anatomía Aplicada” empregarase de xeito rutinaria a web do departamento. 

http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/anat.html (enlazada á súa vez na web do centro) e
o curso MOODLE

http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=28 

En  ambos  sitios  web  poderán  descargarse  apuntes,  programación  completa,  lecturas
complementarias e outros materiais. Alí tamén poderá accederse a vídeos educativos de interese e
se poderán enviar algúns traballos de cara a unha relación profesor-alumno máis fluída. 

Prevese tamén empregar material de estudo 100% dixital, polo que durante as clases facilitarase ó
alumnado tódolos miniportais dispoñibles (esta opción está supeditada á existencia dunha sinal e un
ancho de banca razonable, cousa que non depende do departamento)

http://www.iesbinefar.es/quilez/course/view.php?id=28
http://iesbinef.educa.aragon.es/departam/webinsti/anat.html


Por último, trataremos de participar en algún programa de investigación ciudadana e informática
diferida, tipo BOINC ou “Ciencia Ciudadana” do BIFI, programas nos que xa participou o noso
departamento en cursos anteriores.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  un  exame  por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as  avaliados
negativamente.

O  exame  será  unha  proba  escrita  a  base  de  preguntas  que  incluan  conceptos,  esquemas,
gráficas, etc.. Valorarase a aprendizaxe de contidos conceptuais e tamen o manexo destes polos
estudantes. Poderase incluir nos exames probas de tipo verdadeiro/falso, ou tipo test (exercicios
de opción múltiple).

Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta as notas dos exames e tamen as
obtidas nas aulas, como resposta a preguntas puntuais, asi como a actitude nas mesmas. Tamén
seran tidos en conta os traballos de casa ou por grupos que se fagan baixo a orientación do
profesor. A porcentaxe na nota, destes traballos, será asignada polo profesor en cada caso.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.



PROGRAMACIÓN BIOLOXÍA 2º DE B.A.C.

INTRODUCCIÓN.

    1.    Obxectivos xerais do Bacharelato.

    2.    Obxectivos xerais para a Bioloxía.

    3.    Secuenciación de contidos.

    4.    Como contribúe a materia á consecución das competencias clave.

    5.    Metodoloxía.

    6.    Medidas para a inclusión e a atención á diversidade.

    7.    Recursos didácticos.

    8.    Instrumentos para a avaliación.

1.  OBXECTIVOS XERAIS DO 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 o 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 ou máis linguas estranxeiras.

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación.

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes 
históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e 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 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) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social.

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.

2.  OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE BIOLOXÍA 

 No Bacharelato, a Bioloxía ten como obxectivo fundamental favorecer e fomentar a formación
científica do alumnado. A materia contribúe a consolidar o método científico como ferramenta
habitual de traballo, co que iso leva consigo de estímulo da súa curiosidade, capacidade de
razoar, formulación de hipóteses e deseños experimentais, interpretación de datos e resolución
de problemas, facendo que este alumnado alcance as competencias necesarias para seguir
estudos posteriores. 

 Os grandes  avances e  descubrimentos  da Bioloxía,  que se suceden  de  xeito  constante  e
continuo  nas  últimas  décadas,  non  só  posibilitaron  a  mellora  das  condicións  de  vida  dos
cidadáns  e  o  avance  da  sociedade,  senón  que,  ao  mesmo  tempo,  xeraron  algunhas
controversias que, polas súas implicacións de distinta natureza (sociais, éticas, económicas,
etc.)  non se poden obviar  e tamén son obxecto  de análise  durante o desenvolvemento da
materia.  Os  retos  das  ciencias  en  xeral,  e  da  Bioloxía  en  particular,  son  continuos  e,
precisamente eles,  son o motor que mantén á investigación biolóxica desenvolvendo novas
técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así como novas
ramas  do  coñecemento  como  a  genómica  ou  a  proteómica,  de  maneira  que  producen
continuas transformacións na sociedade. Estes retos abren, ademais, novos horizontes, froito
da colaboración con outras disciplinas, algo que permite o desenvolvemento tecnolóxico actual.

 Sintetizando,  pódese  concluír  que  a  materia  de  Bioloxía  achega  ao  alumnado  uns
coñecementos fundamentais para a súa formación 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  un  cidadán  libre  e
responsable...



3.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS

1. XENERALIDADES

O desenvolvemento dos contidos no presente proxecto de Bioloxía 2.º de Bacharelato segue as
directrices  establecidas  na  actualidade  polas  administracións  educativas.  Os  contidos
adáptanse  ás  capacidades  do  alumnado,  e  a  profundidade  coa  que  se  trataron  permite
desenvolvelos na súa totalidade durante o curso académico.

A Bioloxía de 2.º de Bacharelato vai ser a continuación e a ampliación daqueles contidos que o
alumnado comezou en primeiro curso. Neste, a materia era Bioloxía e Xeoloxía; agora esta
materia escíndese en dúas, pero non debemos esquecer a estreita relación que existe entre
ambas as dúas, e con outras materias do currículo (Química e algunha outra). 

Os contidos de Bioloxía de 2.º de Bacharelato distribúense en cinco grandes bloques, nos cales
se  pretende  afondar,  a  partir  dos  coñecementos  previos  xa  adquiridos  no  curso  e  etapas
anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa composición química, estrutura e
ultraestructura, e as súas funcións. 

- O  primeiro  bloque  céntrase  no  estudo  da  base  molecular  e  fisicoquímica  da  vida,  con
especial  atención  ao  estudo  dos  bioelementos,  e  os  enlaces  químicos  que  posibilitan  a
formación  das  biomoléculas  inorgánicas  e  orgánicas,  afondando  na  súa  importancia
biolóxica. 

- O  segundo  bloque  fixa  a  súa  atención  na  célula  como  un  sistema  complexo  integrado,
analizando a influencia  do progreso técnico no estudo da estrutura,  a ultraestructura e a
fisioloxía celular. 

- O terceiro céntrase no estudo da xenética mendeliana e a xenética molecular, e relaciónase o
estudo da xenética co feito evolutivo. 

- No  cuarto  abórdase  o  estudo  dos  microorganismos,  a  biotecnoloxía  e  os  novos
desenvolvementos  no  campo  da  enxeñaría  xenética,  coas  repercusións  éticas  e  sociais
derivadas  da  devandita  manipulación  xenética,  así  como  as  aplicacións  desta  e  da
microbioloxía  en  campos  variados  como  a  industria  alimentaria,  a  farmacéutica,  a
biorremediación, etc. 

- O quinto céntrase na inmunoloxía e as súas aplicacións, afondando no estudo do sistema
inmune humano, as súas disfuncións e deficiencias.

Na secuenciación e o desenvolvemento dos distintos contidos tivéronse en conta os seguintes
criterios:

- En  Bioloxía  descríbense  feitos,  extráense  conceptos  e  definicións,  para  pasar,  a
continuación,  a relacionalos  a través de principios,  leis  e teorías que expliquen  os feitos
observados.

- Por outro lado todos os procesos básicos de observar,  clasificar,  medir,  interpretar  datos,
experimentar,  predicir,  etc.,  que comprenden o método científico incluíronse ao  longo  das
unidades nun apartado específico.  O seu desenvolvemento garante  que o alumnado teña
unha mellor comprensión da ciencia, o obxectivo fundamental deste curso.

- Tamén se tivo en conta ao longo das unidades o tratamento de aspectos éticos derivados do
coñecemento científico. 

SECUENCIACIÓN POR UNIDADES

Unidade 1: Os compoñentes químicos da célula

Os enlaces químicos e a súa importancia en Bioloxía

Os bioelementos 

As biomoléculas. Características e clasificación

A auga 

Os sales minerais

O medio celular



Unidade 2: Os glícidos

Os glícidos: características xerais e clasificación

As osas ou monosacáridos

Os ósidos

Unidade 3: Os lípidos

Características xerais dos lípidos

Os ácidos graxos

Lípidos con funcións de reserva enerxética e protectora

Os lípidos estruturais das membranas

Os lípidos con outras funcións

Unidade 4: As proteínas e a acción enzimática

Os aminoácidos

O enlace peptídico

A estrutura das proteínas

Propiedades e funcións das proteínas

Clasificación das proteínas

Os enzimas e o seu mecanismo de acción

A cinética enzimática

A regulación da acción enzimática

As vitaminas

Unidade 5: Os nucleótidos e os ácidos nucleicos

Os nucleótidos
O ADN
O ARN
Outros nucleótidos de interese
Para investigar: 

Como separar azucres redutores
Como separar proteínas
Como ordenar moléculas de ADN

Unidade 6: A célula e as envolturas celulares

A teoría celular

Os modelos de organización celular

A membrana plasmática

O transporte a través da membrana plasmática

Diferenciacións da membrana. Unións

Outras envolturas e cubertas celulares

Para investigar:

O microscopio óptico e o electrónico, e a preparación de mostras

Outros métodos de estudo da célula

Unidade 7: Os orgánulos celulares (I)

O hialoplasma e o citoesqueleto

As estruturas formadas por microtúbulos

Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas

O sistema de endomembranas: o retículo endoplasmático



O sistema de endomembranas: o aparato de Golgi

O sistema de endomembranas: orgánulos non enerxéticos

Unidade 8: Os orgánulos celulares (II)

O núcleo celular

Os orgánulos membranosos enerxéticos: as mitocondrias

Os orgánulos membranosos enerxéticos: os plastos

O intercambio de gases

Unidade 9: O ciclo celular

O ciclo celular

A meiose

Os significados biolóxicos da mitose e da meiose

O control do ciclo celular e a apoptose

Unidade 10: O metabolismo (I). O catabolismo

O metabolismo. Xeneralidades

Os intermediarios transportadores

Os procesos catabólicos. Xeneralidades

A glicólise

A respiración celular e resumo do balance da respiración celular

As fermentacións

O ciclo de Krebs e outras rutas metabólicas

Unidade 11: O metabolismo (II). O anabolismo

O anabolismo

Introdución á fotosíntese

A fase luminosa e a fase escura da fotosíntese 

Os factores que inflúen na fotosíntese

A quimiosíntese

Unidade 12: A xenética mendeliana

Conceptos xerais de xenética mendeliana

Os traballos de Mendel e as leis de Mendel

A teoría cromosómica da herdanza 

As variacións da herdanza mendeliana

A xenética do sexo e as enfermidades ligadas á herdanza do cromosoma X

Como resolver problemas de xenética

Unidade 13: A base molecular da herdanza

O ADN contén a mensaxe xenética

A replicación do ADN

A transcrición

O código xenético

A tradución

A regulación da expresión xénica

Unidade 14: Xenética e evolución



As mutacións e a súa clasificación

As mutacións segundo a súa magnitude

Os axentes mutaxénicos

Os mecanismos de reparación do ADN

As mutacións e o cancro

O darwinismo e o neodarwinismo

A xenética de poboacións

Alternativas ao neodarwinismo

As evidencias da evolución

Unidade 15: As formas acelulares e os microorganismos

Os virus

Outras formas acelulares

Os microorganismos do reino moneras

Os microorganismos do reino protoctistas

Os microorganismos do reino fungos

Os microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos

Os microorganismos e as enfermidades

Para investigar: Os métodos de estudo dos microorganismos

Unidade 16: A biotecnoloxía

Que é a biotecnoloxía

Obtención de fragmentos de ADN

A secuenciación do ADN

O Proxecto Xenoma Humano

A transferencia nuclear. A clonación

Aplicacións da biotecnoloxía na industria

Aplicacións en agricultura e gandería

Aplicacións da biotecnoloxía en medicina

Aplicacións da biotecnoloxía no medio ambiente

Aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía

Unidade 17: O sistema inmunitario

Os mecanismos defensivos do organismo

A composición do sistema inmunitario

Os antíxenos

Os anticorpos

A resposta inmunitaria inespecífica

A resposta inmunitaria específica

Unidade 18: As alteracións do sistema inmunitario

A inmunidade

A inmunidade adaptativa activa

A inmunidade adaptativa pasiva

As inmunopatoloxías

Os transplantes e o sistema inmunitario

O cancro e o sistema inmunitario



4.  COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN 
DAS COMPETENCIAS CLAVE

Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no
desenvolvemento das distintas competencias do alumnado. Estas, de acordo coas especificacións
da lei, son:

1.º Comunicación lingüística.

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía.

3.º Competencia dixital.

4.º Aprender a aprender. 

5.º Competencias sociais e cívicas. 

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

7.º Conciencia e expresións culturais.

No  proxecto  de  Bioloxía  para  2.º  de  Bacharelato,  tal  e  como  suxire  a  lei,  potenciouse  o
desenvolvemento  das  competencias  de  comunicación  lingüística,  competencia  matemática  e
competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz das
competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de aprendizaxe
integradas que permitirán  ao alumnado avanzar  cara aos resultados de aprendizaxe  de máis
dunha competencia ao mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de aprendizaxe
avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en
relación coas competencias clave, permitan graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en
cada unha delas.

A  materia  Bioloxía  utiliza  unha  terminoloxía  formal  que  permitirá  aos  alumnos  e  ás  alumnas
incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos adecuados coa suficiente
propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos que
realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas
e  os  debates  que  se  levarán  a  cabo  en  todos  os  temas  da  materia  permitirán  tamén  a
familiarización e uso da linguaxe científica.

A  competencia  matemática  e  competencias  básicas  en  ciencia  e  tecnoloxía son  as
competencias fundamentais da materia. Para desenvolvelas os alumnos e as alumnas aplicarán
estratexias  coas que definir  problemas,  resolvelos,  deseñar  pequenas investigacións,  elaborar
solucións, analizar resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na
materia.

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en
medios  dixitais,  ademais  de  permitir  que  os  alumnos  e  as  alumnas  se  familiaricen  cos
diferentes códigos, formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos
estatísticos, representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da
información  e  a  comunicación  na  aprendizaxe  das  ciencias  para  comunicarse,  solicitar
información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de
datos, etc., é un recurso útil  no campo da bioloxía e a xeoloxía que contribúe a mostrar unha
visión actualizada da actividade científica. 

A  adquisición  da  competencia  para  aprender  a  aprender fundaméntase  nesta  materia  no
carácter  instrumental  de  moitos  dos coñecementos  científicos.  Ao  mesmo tempo,  operar  con
modelos  teóricos  fomenta  a  imaxinación,  a  análise,  os  dotes  de  observación,  a  iniciativa,  a
creatividade e o espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma. 

Esta  materia  favorece  o  traballo  en  grupo  para  a  resolución  de  actividades  e  o  traballo  de
laboratorio, fomentando o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o
respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias sociais e
cívicas. Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cidadá que
sensibiliza dos riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite formarse unha opinión fundamentada en
feitos e datos reais sobre os problemas relacionados co avance científico e tecnolóxico. 

O  método  científico  esixe  sentido  de  iniciativa  e  espírito  emprendedor, xa  que  desde  a
formulación  dunha  hipótese  ata  a  obtención  de  conclusións,  se  fai  necesaria  a  elección  de
recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de



resultados.  Isto fomenta  a  iniciativa  persoal  e  a motivación  por  un traballo  organizado  e  con
iniciativas propias.

Esta materia tamén contribúe a que o alumnado desenvolva a  competencia de conciencia e
expresións  culturais a  través  da  alfabetización  científica,  a  cal  constitúe  unha  dimensión
fundamental da cultura que permite considerar racionalmente e tomar decisións sobre determinados
temas como a  manipulación  xenética,  o  transplante  de  órganos,  a  secuenciación  do  xenoma
humano, a conservación da biodiversidade, etc.

5.  METODOLOXÍA

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender
por si mesmo, para traballar en equipo e para aplicar os métodos apropiados de investigación, e
tamén  debe  subliñar  a  relación  dos  aspectos  teóricos  das  materias  coas  súas  aplicacións
prácticas.

No proceso de ensino e aprendizaxe desta materia é moi importante a realización de actividades
prácticas  e  a  utilización  de  abundantes  e  variados  documentos  científicos,  utilizando  as
tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación  para  buscar,  seleccionar,  tratar  e  transmitir
información. Por outro lado, é imprescindible promover nos alumnos e nas alumnas actividades de
razoamento e de reflexión sobre as múltiples implicacións sociais,  económicas e políticas que
teñen os avances científicos en bioloxía, a cal é unha disciplina cambiante e dinámica, sometida a
unha continua revisión.

A Bioloxía de 2.º de Bacharelato contribúe a que o alumnado progrese en todas as competencias
clave. Neste curso trátase de alcanzar os niveis de competencia que lle permitan afrontar estudos
superiores ou exercer determinadas profesións con éxito.

CRITERIOS METODOLÓXICOS

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía elaborouse de acordo
cos criterios metodolóxicos seguintes:

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

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

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

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón.

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

- Rigor  científico e desenvolvemento  de capacidades  intelectuais  de certo nivel  (analíticas,
explicativas e interpretativas).

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao contorno,
co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes en dous sentidos: o desenvolvemento
de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá.

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas.

ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS

A forma de conseguir  estes  obxectivos  queda,  en  cada  caso,  a  xuízo  do profesorado,  en
consonancia co propio carácter, a concepción do ensino e as características do seu alumnado.

Non obstante, resulta conveniente utilizar  estratexias didácticas variadas, que combinen, do
xeito en que cada un considere máis apropiada, as estratexias expositivas, acompañadas de
actividades de aplicación, e as estratexias de indagación.

As estratexias expositivas

Presentan o alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que
debe asimilar. Resultan adecuadas para as formulacións introdutorias e panorámicas, e para



ensinar  feitos  e  conceptos;  especialmente  aqueles  máis  abstractos  e  teóricos,  que
dificilmente o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas.

Non obstante, resulta moi conveniente que estas estratexias se acompañen da realización
polo alumnado de actividades ou traballos complementarios de aplicación ou indagación,
que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe.

As estratexias de indagación

Presentan ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar,  seguindo
unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a situacións problemáticas nas que debe
poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así
adquirilos de forma consistente.

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos,
aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición de conceptos, dado que tratan de
poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas
ideas  e  conceptos.  Tamén son moi  útiles  para  a  aprendizaxe  e  o  desenvolvemento  de
hábitos, actitudes e valores.

As técnicas didácticas en que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre
elas destacamos polo seu interese as tres seguintes:

- As  tarefas  sen  unha  solución  clara  e  pechada,  nas  que  as  distintas  opcións  son
igualmente posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado sobre a complexidade
dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións
achegadas para eles e sobre a natureza provisional do coñecemento humano.

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer
máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e para abordar os procedementos de
causalidade múltiple.

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan ao alumnado a afrontar e a
resolver problemas con certa autonomía, a considerar preguntas, e a adquirir experiencia
na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o
traballo dos especialistas na materia e o coñecemento científico.

AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por
parte do alumnado, posto que cumpren os obxectivos seguintes:

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permiten ao profesorado comprobalo.

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico.

- Permiten dar unha dimensión práctica aos conceptos.

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado.

Criterios para a selección das actividades

Tanto no libro de texto coma na web, preséntanse actividades de diverso tipo para cuxa
selección se seguiron os criterios seguintes:

- Que desenvolvan  a  capacidade  do alumnado para  aprender  por  si  mesmo,  utilizando
diversas estratexias.

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e
leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as actuacións.  

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos.

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que
debe facer.

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos (textos,
imaxes,  gráficos,  mapas),  desenvolver  actitudes que colaboren á  formación humana e
atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade).

- Que dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade.



- Que sexan motivadoras  e conecten cos  intereses do alumnado,  por  referirse a temas
actuais ou relacionados co seu contorno.

Tipos de actividades

Sobre  a  base  destes  criterios,  as  actividades  programadas  responden  a  unha  tipoloxía
variada que se encadra dentro das categorías seguintes:

Actividades de ensino-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das
actividades formuladas no libro de texto. Encóntranse nos apartados seguintes:

- En  cada  un  dos  grandes  subapartados  en  que  se  estruturan  as  unidades  didácticas
propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, xeralmente, de localización,
afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos.

- Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e
síntese de contidos.

Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao contorno do alumnado.
Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un apartado concreto do tema e, polo tanto,
inclúense  entre  as  actividades  formuladas  ao  fío  da  exposición  teórica;  noutros  casos,
preséntanse como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de
indagación.

Actividades  encamiñadas  a  fomentar  a  concienciación, o  debate,  o  xuízo  crítico,  a
tolerancia, a solidariedade...

Por  outra parte,  as actividades programadas presentan diversos  niveis  de dificultade.  Desta
forma  permiten  dar  resposta  á  diversidade  do  alumnado,  posto  que  poden  seleccionarse
aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses.

O nivel  de  dificultade pode apreciarse no propio  enunciado  da actividade:  localiza,  define,
analiza,  compara,  comenta,  consulta,  descobre,  recolle  información,  sintetiza,  aplica,  etc.  A
maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un
curso de Bacharelato.

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado en clase, aclara dúbidas e
permite ao profesorado coñecer, de forma case inmediata, o grao de asimilación dos conceptos
teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo.

6.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN DA DIVERSIDADE

Un dos principios básicos que ha de ter en conta a intervención educativa é o da individualización,
consistente en que o sistema educativo ofreza a cada estudante a axuda pedagóxica que necesite
en  función  das  súas  motivacións,  intereses  e  capacidades  de  aprendizaxe.  Xorde  diso  a
necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en
capacidades específicas, motivación e intereses adoitan estar bastante definidas, a organización
do  ensino  permite  que  o  propio  alumnado  resolva  esta  diversidade  mediante  a  elección  de
modalidades  e  optativas.  Non  obstante,  é  conveniente  dar  resposta,  xa  desde  as  mesmas
materias,  a  un  feito  constatable:  a  diversidade  dos  alumnos  e  as  alumnas,  que  manifestan
intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe distintos. É preciso, entón, ter en
conta os estilos diferentes de aprendizaxe dos alumnos e adoptar as medidas oportunas para
afrontar  esta  diversidade.  Hai  estudantes  reflexivos  (detéñense  na  análise  dun  problema)  e
estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das
partes  ao todo)  e  estudantes  sintéticos  (abordan  o  tema desde a  globalidade);  uns  traballan
durante  períodos  longos  e  outros  necesitan  descansos;  algúns  necesitan  ser  reforzados
continuamente e outros non; hai os que prefiren traballar sós e os hai que prefiren traballar en
pequeno ou gran grupo.

Dar resposta a esta diversidade non é doado, pero si necesario, pois a intención última de todo
proceso educativo é lograr que o alumnado alcance os obxectivos propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos:



- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesorado,  co fin de
facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión
da unidade, tomando nota das lagoas ou dificultades detectadas.

- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as semellanzas
coa lingua propia do alumnado.

Como actividades de consolidación suxerimos:

- Realización de exercicios apropiados, e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin
de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e léxicos traballados na unidade.

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades
de  recuperación-ampliación,  atendemos  non  só  aos  alumnos  e  as  alumnas  que  presentan
problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén a aqueles que alcanzaron no tempo previsto
os obxectivos propostos. 

As distintas formas de agrupamento dos alumnos e das alumnas e a súa distribución na aula
inflúen,  sen  dúbida,  en  todo  o  proceso.  Entendendo  o  proceso  educativo  como  un
desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso
que se aplicará en función das actividades que se vaian realizar —concretamente, por exemplo,
nos procesos de análise e comentario de textos—, pois consideramos que a posta en común de
conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos.

Concederase,  non  obstante,  grande  importancia  noutras  actividades  ao  traballo  persoal  e
individual; en concreto, aplicarase nas actividades de síntese/resumo e nas de consolidación, así
como nas de recuperación e ampliación.

Debemos acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías:

1. A  atención  á  diversidade  na  programación  dos  contidos,  presentándoos  en  dúas  fases:  a
información  xeral  e  a  información  básica,  que  se  tratará  mediante  esquemas,  resumos,
paradigmas, etc.

2. A  atención  á  diversidade  na  programación  das  actividades.  As  actividades  constitúen  un
excelente instrumento de atención ás diferenzas individuais dos alumnos e das alumnas. A
variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación,
como dixemos, ás diversas capacidades, intereses e motivacións.

7. RECURSOS DIDÁCTICOS

Suxerimos a utilización dos materiais seguintes:

- Libro do alumnado para 2.º de Bioloxía de Bacharelato.

- Web do alumnado para 2.º de Bioloxía de Bacharelato. Con recursos xerais (glosario, biblioteca
de animacións sobre os enlaces O-glicosídico e peptídico, a célula e a división celular), recursos
para cada unidade (contidos de repaso, actividades, proxectos de traballo, vídeos, animacións e
presentacións,  autoavaliacións,  comentarios de  textos  científicos,  técnicas  de  laboratorio  e
resumos) e enlaces a programas para xerar contidos. 

- Web do profesorado para 2.º de Bioloxía de Bacharelato. Con todos os recursos incluídos na
web do alumnado e recursos expresamente destinados aos docentes, como o solucionario de
todas as actividades propostas no libro do alumnado, mapas conceptuais para cada unidade,
bibliografía comentada, direccións de Internet comentadas e diversas ferramentas dixitais para o
exercicio da actividade docente.

8.  INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de
avaliación que se van utilizar. Os sistemas de avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos
instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes:

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos e as alumnas irán substituíndo de forma
progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas en clase.

- Actividades  que  resalten  os  aspectos  de  tipo  metodolóxico. Por  exemplo,  deseños
experimentais, análise de resultados, formulacións cualitativas, resolución de problemas, etc.



- Actividades onde se resalten a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o
ambiente. Por  exemplo,  aquelas  que  xorden  da  aplicación  á  vida  cotiá  dos  contidos
desenvolvidos en clase.

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes:

- Actividades de composición.
- Actividades de libro aberto.
- Actividades orais.
- Rúbricas.
- Probas obxectivas tipo test.
- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas ou/e resolución de

exercicios e problemas. 
- Traballos de investigación, caderno de laboratorio, caderno de clase, rúbricas, dianas, etc.

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que
haberá  que valorar  a  súa fiabilidade,  obxectividade,  representatividade,  a  súa adecuación  ao
contexto do alumnado, etc.

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.

Bacharelato

Descritores



A ciencia no día a día

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.

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

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

Manexo de elementos 
matemáticos

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

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

-  Expresarse con propiedade na 
linguaxe matemática.

Razoamento lóxico e 
resolución de problemas

-  Organizar a información 
utilizando procedementos 
matemáticos.

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e as 
estratexias apropiadas.

-  Aplicar estratexias de resolución 
de problemas a situacións da vida 
cotiá.

Comunicación lingüística

Comprensión: oral e escrita

-  Comprender o sentido dos textos 
escritos e orais. 

-  Manter unha actitude favorable 
cara á lectura.

Expresión: oral e escrita -  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

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

-  Compoñer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario.



Normas de comunicación

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

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

Comunicación noutras 
linguas

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

-  Manter conversacións noutras 
linguas sobre temas cotiáns en 
distintos contextos.

-  Utilizar os coñecementos sobre a 
lingua para buscar información e 
ler textos en calquera situación. 

-  Producir textos escritos de diversa
complexidade para o seu uso en 
situacións cotiás ou 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.

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 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 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 outros non aprecian.

Emprendemento

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

-  Mostrar iniciativa persoal para 
iniciar ou promover accións 
novas. 

-  Asumir riscos no 
desenvolvemento das tarefas ou 
dos proxectos. 

-  Actuar con responsabilidade 
social e sentido ético no traballo.

Aprender a aprender

Perfil de aprendiz

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

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

-  Xerar estratexias para aprender en
distintos contextos de 
aprendizaxe.

Ferramentas para estimular o
pensamento

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

-  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión rigorosa
dos contidos

Planificación e avaliación da
aprendizaxe

-  Planificar os recursos necesarios e
os pasos que hai que realizar no 
proceso de aprendizaxe.

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

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Tomar conciencia dos procesos de
aprendizaxe.

UNIDADE 1.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave



  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os compoñentes químicos da célula

Descrición da unidade
Esta unidade é a primeira do bloque «Base molecular  e fisicoquímica da vida», no que se
desenvolven os conceptos relacionados cos elementos químicos e as moléculas que forman os
seres vivos. Para facilitar a comprensión do tema, é conveniente que a alumna ou o alumno
recorde os conceptos de enlaces covalente e iónico; moléculas hidrófilas e hidrófobas; e ácidos
e bases, que se estudaron no curso anterior. 

A unidade divídese en tres partes: os bioelementos, as características das biomoléculas e as
biomoléculas inorgánicas como a auga e os sales minerais. 

-  Na primeira parte, deben fixarse os conceptos de bioelemento e oligoelemento. É importante,
ademais, que os estudantes relacionen as características do átomo de carbono coa gran 
variedade de moléculas orgánicas que produce. Tamén debe recalcarse o papel de cofactor 
dalgúns oligoelementos e a súa relación coas enfermidades carenciais. 

-  Na segunda parte, diferéncianse as biomoléculas orgánicas e inorgánicas. É moi im- portante
que os alumnos e as alumnas coñezan e formulen os grupos funcionais, xa que facilitará o 
estudo das unidades seguintes. 

-  Por último, desenvólvense as funcións das biomoléculas inorgánicas: a auga e os sales 
minerais. Os estudantes deben comprender que as propiedades e as funcións biolóxicas da 
auga derivan das características químicas da molécula. Hai que destacar a función dos 
sales minerais como sistemas amortecedores que manteñen constantes as condicións do 
medio acuoso no que se producen as reaccións químicas dos seres vivos. Consideramos de
grande interese insistir no comportamento da membrana plasmática como unha membrana 
semipermeable na que se producen fenómenos osmóticos, e facer fincapé nos conceptos de
disolución isotónica, hipertónica e hipotónica. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª  semana de setembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Describir os diferentes tipos de enlaces químicos e a súa importancia biolóxica.

-  Definir os conceptos de bioelemento e biomolécula, coñecer os principais bioelementos e as 
características do átomo de carbono.

-  Clasificar as biomoléculas en inorgánicas e orgánicas, e coñecer as características das 
biomoléculas orgánicas.

-  Explicar as características da molécula de auga, as súas propiedades e as súas funcións 
biolóxicas.

-  Coñecer as funcións dos sales minerais nos seres vivos.

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



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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (SIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os enlaces químicos 
e a súa importancia 
en Bioloxía.

-  Os bioelementos.
-  Clasificación e 

funcións dos 
bioelementos.

-  Características do 
átomo de carbono.

-  Comparación entre a 
composición química 
da codia terrestre e 
do corpo humano. 

-  As biomoléculas.
-  Clasificación das 

biomoléculas.
-  Os grupos funcionais.
-  Estrutura, 

propiedades 
fisicoquímicas e 
funcións biolóxicas 
da auga e dos sales 
minerais.

-  A estrutura reticular 
da auga e a súa 
relación coas 
propiedades e 
funcións biolóxicas.

-  O equilibrio ácido-
base.

-  O pH e os sistemas 
amortecedores.

-  Interpretación de 
gráficas de pH.

-  As disolucións 
acuosas. 

  1.  Identificar os 
elementos químicos e 
os tipos de compostos 
que forman os seres 
vivos como base para 
coñecer calquera 
función biolóxica.

  1.1.  Explica os elementos 
químicos fundamentais 
que forman os seres 
vivos, compara a súa 
proporción nos seres 
vivos e no resto da Terra 
e explica por que o 
carbono é o elemento 
químico básico na 
constitución dos seres 
vivos.

CMCT,

CAA

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

  2.1.  Define os conceptos de 
principio inmediato e de 
monómeros distinguindo 
os diferentes grupos 
funcionais presentes 
neles, e cita as 
interaccións moleculares 
que manteñen as 
estruturas das 
macromoléculas.

CMCT,

CCL,

CAA,

SIEE

  3.  Relacionar as 
propiedades 
fisicoquímicas da auga
coa súa importancia na
composición, a 
estrutura e a fisioloxía 
dos organismos vivos.

  3.1.  Identifica a estrutura da 
molécula de auga e as 
súas propiedades físicas 
e químicas, en relación 
coas súas funcións 
biolóxicas.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.2.  Define o concepto de pH 
e explica a importancia e 
o funcionamento dos 
sistemas tampón.

CMCT,

CCL,

CAA



-  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.

  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

  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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá.

-  Calcula o pH dunha 
disolución.

-  Identifica e explica os 
diferentes tipos de enlaces 
químicos e a súa importancia
biolóxica.

-  Define os conceptos de 
bioelemento e biomolécula.

-  Nomea e enumera os 
principais bioelementos e as 
características do átomo de 
carbono.

-  Describe as características 
da molécula de auga, as 
súas propiedades e as súas 
funcións biolóxicas.

-  Refire as funcións dos sales 
minerais nos seres vivos.

-  Explica o concepto de pH e 
describe as características 
do medio celular.

Comunicación lingüística -  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.

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

-  Utilizar os coñecementos 
sobre a lingua para buscar 
información e ler textos en 
calquera situación.

-  Define e utiliza 
correctamente termos 
relacionados coa unidade 
como enlace covalente e 
iónico, monómero, polímero, 
molécula hidrófoba, molécula
hidrófila, etc.

-  Expresa os coñecementos 
adquiridos sobre o átomo de 
carbono, a estrutura e as 
propiedades da auga, as 
funcións dos sales minerais, 
etc., utilizando con 
corrección a linguaxe escrita 
e oral.

-  Elabora con corrección o 
resumo final da unidade. 

-  Fai unha lectura comprensiva
da lectura inicial e extrae as 
ideas principais.

Competencia dixital -  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento.

-  Usa habitualmente a 
información incluída na web 
de Anaya para afianzar a 
comprensión de conceptos 
sobre o átomo de carbono, a 
composición da codia 
terrestre e do corpo humano,
o comportamento das 
moléculas hidrófobas, as 
diferenzas entre o ión 



hidronio e o ión hidróxeno, 
etc.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

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

-  Aplica as formas de 
representar as moléculas e 
valora a súa correcta 
representación.

-  Interpreta debuxos 
esquemáticos dos 
fenómenos de difusión, 
diálise e osmose.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Aplica o coñecemento 
científico adquirido para 
explicar a importancia do 
átomo de carbono, as 
propiedades da auga e os 
fenómenos osmóticos.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta
delas.

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas.

-  Mostra iniciativa á hora de 
intervir no debate sobre a 
molécula de auga. 

-  Deduce, a partir dos 
coñecementos adquiridos, o 
comportamento dunha célula
en medios de diferentes 
concentracións. 

-  Deduce o funcionamento do 
tampón fosfato.

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

-  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos.

-  Utiliza os mapas conceptuais
da unidade para estruturar os
contidos.

-  Resume nun esquema 
conceptual as características
dos bioelementos e das 
biomoléculas. 

-  Autoavalíase elaborando o 
resumo final da unidade, o 
test de autoavaliación e as 
actividades de peche de 
unidade.



6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nos distintos 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao final en «Fai o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, pipetas, matraces, colorantes, acendedor, 
etc.) para identificar a presenza de glícidos e proteínas en distintos medios e realizar unha 
reacción de saponificación.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc. que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e axudaranlle a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 2.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os glícidos

Descrición da unidade
Antes de comezar esta unidade, as alumnas e os alumnos deben recordar algúns conceptos
aprendidos na anterior, o que lles axudará a comprender mellor os desenvolvidos ao longo da
presente unidade, como a tetravalencia do carbono ou os principais grupos funcionais. 



A unidade  iníciase  coas  características  xerais  dos  glícidos,  a  súa  clasificación  e  as  súas
funcións. A clasificación servirá para que os estudantes coñezan de menor a maior grao de
complexidade os tipos de glícidos que se van ir estudando. 

Considérase importante que o estudante coñeza os monosacáridos de interese biolóxico e as
súas  propiedades  como  o  poder  redutor  ou  os  tipos  de  isomerías  que  presentan.
Concretamente,  deben memorizar  as fórmulas  da glicosa,  a  frutosa e  a  ribosa por  ser  os
glícidos necesarios para a formulación doutros compostos e para o estudo do metabolismo. 

Detallouse o proceso de ciclación dunha hexosa, co obxectivo de que entendan ben o proceso
mesmo e poidan recoñecer e diferenciar as fórmulas lineais e as cíclicas, que noutras unidades
van ter que utilizar. 

Dentro dos holósidos, considerouse con maior profundidade o estudo dos disacáridos e o tipo
de enlace que se establece entre eles; as cuestións céntranse, sobre todo, na presenza ou non
do seu poder redutor. 

Os polisacáridos clasificáronse tanto pola súa estrutura coma pola súa función. 

Dentro  dos  heteropolisacáridos,  dedícase  especial  atención  á  estrutura  do  peptidoglicán
presente na parede das células procariotas. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de setembro e 1.ª semana de outubro.

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

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

-  Destacar a importancia biolóxica que ten a presenza dos carbonos asimétricos e polo tanto 
a existencia de estereoisomería.

-  Coñecer como se produce a formación do enlace O-glicosídico e describir as principais 
funcións dos monosacáridos.

-  Identificar e saber formular os principais oligosacáridos e polisacáridos, explicando as súas 
principais funcións biolóxicas, así como a doutros compostos cuxa composición é mixta 
como os peptidoglicáns ou as glicoproteínas.

-  Mostrar actitudes perseverantes e iniciativas desenvolvendo unha disposición que permita o
traballo en grupo.

-  Realizar traballos experimentais con axuda de guións, describindo os procesos e os 
resultados obtidos.

 
4.  CONTIDOS DA UNIDADE / CRITERIOS DE AVALIACIÓN / ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE AVALIABLES / COMPETENCIAS CLAVE

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os glícidos

-  Características xerais.
-  Clasificación xeral de 

glícidos.
-  Estrutura e función. 

  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



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

-  Os monosacáridos

-  Estrutura, 
composición química,
propiedades e 
funcións.

-  Fórmulas dos 
monosacáridos máis 
importantes.

-  Os principais 
derivados dos 
monosacáridos.

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

-  Conversión da 
representación de 
Fischer á cíclica dun 
monosacárido.

-  O enlace O-glicosídico

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

-  Os disacáridos
-  Nomenclatura e 

principais disacáridos.
-  Relación da presenza 

dun ou outro tipo de 
enlace  O-glicosídico 
co poder redutor dos 
disacáridos.

-  Fórmulas dos 
disacáridos máis 
importantes.

-  Os polisacáridos

-  Clasificación e 
funcións.

  2.  Destacar a 
importancia biolóxica 
dos carbonos 
asimétricos e a súa 
consecuencia: a 
estereoisomería dos 
monosacáridos.

  2.1.  Define os distintos tipos 
de isomería que se 
presentan nos 
monosacáridos, 
formulando os 
enantiómeros e os 
epímeros dos diferentes 
monosacáridos, e acha 
as formas cíclicas 
(anómeros) das 
pentosas e hexosas, 
relacionándoas coas 
súas funcións; en 
especial, na constitución
dos polímeros.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.  Describir e explicar 
como se forma o 
enlace O-glicosídico 
e enumerar as 
funcións dos 
principais 
disacáridos.

  3.1.  Distingue os diferentes 
tipos de enlace O-
glicosídico, describindo 
os disacáridos máis 
importantes e as súas 
principais funcións 
biolóxicas.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Formular e describir 
os oligosacáridos, os 
polisacáridos e os 
compostos mixtos 
(peptidoglicáns e 
glicoproteínas) máis 
importantes, e 
explicar as súas 
funcións biolóxicas.

  4.1.  Clasifica os polisacáridos
pola súa estrutura e 
polas súas funcións 
biolóxicas, formulando a 
estrutura esquemática 
dos máis importantes 
oligosacáridos e 
polisacáridos, e 
relacionándoa coas súas
funcións biolóxicas.

CMCT,

CCL,

CAA

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes
de respecto e 
colaboración ao 
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 con 
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



-  A estrutura dos 
principais 
polisacáridos.

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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Valora o traballo realizado por 
distintos científicos sobre os 
glícidos, desde 1800 ata a 
actualidade.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para explicar a 
función dos glícidos na nosa 
vida. 

-  Recoñece a importancia dos 
glícidos como compostos con 
función de reserva e estruturais.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura.

-  Le con interese os textos e fai 
unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

-  Define conceptos relacionados 
cos glícidos como: isomería, 
enlace O-glicosídico, etc., 
utilizando vocabulario apropiado.

-  Redacta e expón oralmente a 
importancia biolóxica dos 
monosacáridos, os 
oligosacáridos e os 
polisacáridos, con corrección, 
usando o vocabulario apropiado.

-  Elabora o seu propio resumo 
utilizando a guía da unidade.

Competencia dixital -  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.

-  Empregar distintas 
fontes para a busca de
información.

-  Consulta as animacións sobre a 
ciclación da glicosa e a 
formación dos enlaces hemicetal
e hemiacetal.

-  Observa a simulación da 
formación do enlace O-
glicosídico para afianzar os 
contidos.

-  Fai presentacións para os seus 
compañeiros sobre a 
importancia dos glícidos na 
natureza.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

-  Recoñece a importancia que 
teñen as animacións e 
simulacións, creadas utilizando 
distintos movementos e cores, 
para entender a estrutura 
espacial dos enlaces que se 
forman.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o 
estudo dos glícidos como 
compoñentes dos seres vivos.

-  Recoñece a relevancia do 
traballo científico que levou a 
comprender que a glicosa é, por 



exemplo, o principal combustible
metabólico da célula.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para efectuar de forma 
adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Mostra interese por coñecer que 
glícidos se encontran nos 
alimentos que consumimos a 
diario e as cantidades que deben
ser inxeridas para evitar 
trastornos na saúde.

-  Expresa que proxectos levaría a 
cabo no seu contorno para 
comprobar a presenza ou non de
polisacáridos como o amidón.

Aprender a aprender -  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe.

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

-  Investiga e explica o feito de que
os glícidos reciban outras 
denominacións como azucres ou
hidratos de carbono.

-  Esquematiza de forma gráfica a 
clasificación dos glícidos 
atendendo a distintos puntos de 
vista.

-  Resolve as actividades de 
«Actividades avaliativas» e 
formula outras de semellante 
nivel.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao final en « Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, pipetas, matraces, colorantes, acendedor, 
etc.) para identificar a presenza de glícidos e proteínas en distintos medios.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc. que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.



7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 3.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os lípidos

Descrición da unidade
O desenvolvemento da unidade iníciase sinalando as características comúns que presenta este
grupo heteroxéneo de moléculas, así como as súas funcións máis destacadas. 

Posteriormente,  estúdanse  os  ácidos  graxos  (concepto,  tipos,  propiedades,  etc.)  como
constituíntes  de  moitas  destas  moléculas  (lípidos  saponificables).  A  continuación,  vanse
desenvolvendo os principais grupos de lípidos de acordo coas funcións que desempeñan nos
seres vivos:  lípidos de reserva enerxética e protectores,  aquí incluiranse os acilglicéridos e
céridos;  lípidos  de membrana,  neste  grupo  englóbanse  os  fosfolípidos,  os  glicolípidos  e  o
colesterol; por último, os lípidos que desempeñan outras funcións, onde se inclúen os terpenos,
esteroides e prostaglandinas. 

Débese  facer  fincapé  na  diferenza  que  existe  entre  os  lípidos  saponificables  e  os
insaponificables, entre os ácidos graxos saturados e os insaturados. Os alumnos e as alumnas
teñen que saber poñer exemplos de cada un deles. 

Igualmente, é importante que os estudantes formulen, a partir das súas unidades constituíntes,
estas  moléculas;  recoméndase  que  o  fagan  de  forma  esquemática  e  sen  memorizar  as
fórmulas.  Deste xeito,  poderán identificalas  e diferencialas  das doutros compostos.  Tamén,
naquelas moléculas que teñan carácter anfipático, teñen que diferenciar as rexións hidrófobas
das hidrófilas. 

É importante destacar o comportamento dos lípidos anfipáticos e o papel  fundamental  que
desempeñan na formación das membranas celulares.  Estes  coñecementos  son necesarios
para unidades posteriores. 

Por último, resulta de grande interese que os alumnos e as alumnas coñezan a transcendencia
que teñen os lípidos no correcto funcionamento do organismo e na saúde humana. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

2ª  semana de outubro.



3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer as características xerais dos lípidos, a súa clasificación e a función que realiza cada 
un deles.

-  Recoñecer en esquemas a estrutura molecular dos diferentes tipos de lípidos e identificar 
neles as moléculas que os constitúen e os enlaces que as unen.

-  Construír, a partir dos monómeros correspondentes, a estrutura molecular dos diferentes 
tipos de lípidos.

-  Diferenciar na estrutura molecular dos lípidos anfipáticos, a rexión hidrófoba e a rexión 
hidrófila e coñecer as estruturas que estes lípidos crean cando están nun medio acuoso e 
resaltar a importancia que isto ten para os seres vivos. 

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os lípidos para expresar con corrección, de 
forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

-  Realizar unha actividade de experimentación, como a formación de xabón, describindo o 
proceso que se leva a cabo.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

 aprendizaxe avaliables
CC

-  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 

  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



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 outras 
funcións: terpenos, 
esteroides e 
prostaglandinas

-  Análise da 
relación entre os 
terpenos e as 
vitaminas.

-  A relación entre o
colesterol e as 
enfermidades 
cardiovasculares.

  3.  Identificar a estrutura 
molecular dunha 
graxa neutra e dun 
lípido de membrana, 
e construír as 
fórmulas de 
triacilglicéridos e 
fosfolípidos a partir 
dos seus 
compoñentes.

  3.1.  Escribe as reaccións de 
esterificación e 
saponificación para formar 
ou hidrolizar unha graxa 
neutra e a fórmula dun 
fosfolípido sinxelo, e 
representa 
esquematicamente a 
estrutura e a composición 
dos principais lípidos das 
membranas celulares.

CMCT,

CAA

  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

  7.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo
a súa execución e 

  7.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material 
empregado.

CSC



interpretando os seus
resultados.

  7.2.  Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo as súas
observacións e interpretando
os seus resultados.

CSIEE,

CCL,

CAA

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

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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Enumera as características
dos principais tipos de 
lípidos e as súas funcións 
nos seres vivos.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para xustificar 
por que hai graxas, como 
os aceites, que a 
temperatura ambiente son 
líquidas, mentres que hai 
outras, como os sebos, 
que son sólidas.

-  Expón como se forman as 
bicapas lipídicas que 
constitúen a base 
estrutural das membranas.

-  Explica como se poden 
fabricar as xabóns a partir 
de certos lípidos.

-  Recoñece a importancia do
colesterol nos seres vivos 
a partir das súas 
características e dos 
problemas que pode 
ocasionar para a saúde 
humana.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Utilizar o vocabulario 
adecuado, as estruturas 
lingüísticas e as normas 
ortográficas e gramaticais 

-  Fai unha lectura 
comprensiva dos contidos 
de cada epígrafe.

-  Define conceptos 
relacionados cos 
lípidos, as súas 



para elaborar textos escritos 
e orais.

propiedades, funcións e 
clasificación tales como: 
anfipático, reacción de 
esterificación, reacción de 
saponificación, etc., 
utilizando vocabulario 
apropiado.

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a 
linguaxe adecuada 
adquirida nesta unidade, o 
resumo que se propón ao 
final da unidade, titulado 
«Elabora o teu propio 
resumo».

-  Redacta con corrección e 
utilizando o vocabulario 
adecuado, a resolución 
das actividades sobre as 
características dos 
distintos tipos de lípidos 
que se propoñen na 
unidade.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de información.

-  Manexar ferramentas dixitais
para a construción de 
coñecemento.

-  Obtén información sobre 
os tipos de lípidos, 
utilizando diferentes fontes,
con criterio e rigor.

-  Usa con regularidade e 
eficacia os recursos 
incluídos na web de Anaya
e noutras web para obter 
información sobre os 
diferentes tipos de lípidos.

-  Interpreta información 
gráfica identificando en 
imaxes diferentes tipos de 
moléculas de lípidos.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Aprecia a estética das 
ilustracións e valora a súa 
importancia para coñecer a
estrutura molecular dos 
tipos de lípidos e das 
formacións que orixinan os
lípidos anfipáticos nos 
medios acuosos.

-  Coñece a importancia das 
animacións e simulacións 
para comprender a 
formación dos enlaces 
químicos que unen os 
monómeros para formar os
lípidos, como lecitina, 
esfingomielina, etc.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que 
ten o coñecemento dos 
lípidos e o seu papel nos 
seres vivos.



-  Recoñece a influencia dos 
lípidos sobre a saúde 
humana.

-  Participa activamente no 
traballo do laboratorio 
sobre a elaboración de 
xabón.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para desenvolver 
de forma adecuada as 
tarefas recomendadas.

-  Participa activamente, con 
iniciativa, na realización de
traballos grupais ou 
individuais propostos en 
relación cos contidos da 
unidade.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Elabora resumos sobre os 
contidos da unidade.

-  Deseña unha táboa coa 
clasificación dos lípidos.

-  Elabora esquemas 
sinalando as diferenzas 
entre distintos tipos de 
lípidos como: lípidos 
saponificables e 
insaponificables, 
fosfoglicéridos e 
esfingolípidos, etc.

-  Utiliza debuxos 
esquemáticos para 
comprender a estrutura 
molecular dos tipos de 
lípidos e a súa formación.

-  Aplica representacións 
esquemáticas para 
comprender como se 
orixinan as diferentes 
estruturas (bicapas, 
micelas, etc.) que forman 
os lípidos anfipáticos nun 
medio acuoso. 

-  Autoavalíase contestando 
as preguntas do test de 
autoavaliación. 

-  Resolve as actividades de 
peche de unidade.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao final en «Elabora o teu propio resumo».



-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, pipetas, matraces, colorantes, acendedor, 
etc.) para identificar a presenza de glícidos e proteínas en distintos medios e realizar unha 
reacción de saponificación.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

- O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 4.

1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
As proteínas e a acción enzimática

Descrición da unidade
Antes  de  comezar  esta  unidade,  os  alumnos  e  as  alumnas  deben  lembrar  algúns  dos
conceptos estudados nas unidades anteriores, como o sistema regulador de pH, os carbonos
asimétricos, etc. 

A unidade iníciase co estudo dos aminoácidos como unidades constitutivas das proteínas e o
enlace que as une, o enlace peptídico. 

A continuación, detállanse as diferentes estruturas e propiedades que presentan as proteínas,
facendo  especial  fincapé  na  desnaturalización  e  na  especificidade.  A  clasificación  e  as
principais funcións que desempeñan estas moléculas déixanse para o final, co propósito de
enlazar a súa función catalizadora co estudo dos enzimas, que se desenvolven, xunto coas
vitaminas, na última parte da unidade. 



Os alumnos e as alumnas deben ser capaces de escribir e identificar a fórmula xeral dun α-
aminoácido,  a  fórmula  lineal  dunha  proteína.  Ademais,  deberán  poder  describir  o  seu
comportamento químico. 

Por outro lado, é importante que coñezan os diferentes niveis estruturais que presentan as
proteínas  e  a  súa  representación,  que,  en  último  termo,  dependen  da  secuencia  de
aminoácidos, e determinan a súa configuración espacial, da cal dependen as súas propiedades
e, polo tanto, a súa función biolóxica. 

En  canto  ao  estudo  da  actividade  enzimática,  convén  introducirlles  aos  estudantes  os
conceptos elementais de cinética (enerxía de activación, complexo activado, etc.), para, con
posterioridade, describir a natureza dos enzimas e o mecanismo de acción enzimática, facendo
fincapé en diversos conceptos tales como: cofactor, centro activo, especificidade enzimática,
etc.

A continuación,  trátase a  cinética  enzimática e  os factores que inflúen sobre as  reaccións
enzimáticas,  como  a  concentración  do  substrato,  a  temperatura,  o  pH  e  a  presenza  de
inhibidores. O alumnado estudará tamén a regulación enzimática, facendo especial fincapé nos
encimas alostéricos.

A unidade finaliza co estudo das vitaminas, as súas características e a súa clasificación. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

3ª e 4.ª semana de outubro, 1.ª semana de novembro .

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

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

-  Comprender a formación do enlace peptídico e coñecer as súas características. Construír a 
partir dos monómeros correspondentes a estrutura lineal dunha proteína e sinalar nela a súa 
polaridade. 

-  Diferenciar os distintos tipos de estruturas que presentan as proteínas e coñecer os enlaces 
que estabilizan as devanditas estruturas.

-  Explicar as principais propiedades que presentan as proteínas e as súas funcións máis 
importantes, e realizar unha clasificación destas atendendo á súa composición.

-  Coñecer a natureza dos enzimas, e comprender o mecanismo de acción enzimática, e o 
efecto que sobre a cinética das reaccións enzimáticas teñen diversos factores como a 
concentración do substrato, a temperatura, o pH, etc.

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre as proteínas e os enzimas para expresar con
corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

-  Realizar, coa axuda dun guión, unha actividade experimental, como a reacción de Biuret para
a identificación de proteínas, describindo o proceso que se leva a cabo.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CCIEP), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC



-  Os aminoácidos

-  Clasificación e 
propiedades.

-  A fórmula dun 
aminoácido.

-  Tipos de 
aminoácidos: 
neutros (apolares
e polares), ácidos
e básicos.

-  Os aminoácidos 
que presentan 
isomería.

-  O enlace peptídico

-  Formación de 
proteínas.

-  As proteínas

-  Estrutura, 
clasificación e 
función.

-  Os niveis 
estruturais das 
proteínas.

-  Os enzimas

-  Características e 
mecanismos de 
acción dos 
enzimas.

-  A formación do 
complexo 
enzima-substrato.

-  Cinética enzimática

-  Regulación da 
actividade 
enzimática.

-  O mecanismo de 
modificación 
covalente.

-  Inhibidores 
competitivos e 
non competitivos.

-  Cálculo dos 
valores de KM e 
velocidade 
máxima a partir 
de gráficas de 
cinética 
enzimática.

-  As vitaminas

  1.  Describir a estrutura 
dos aminoácidos, as 
súas propiedades e a 
súa clasificación, así 
como a formación do 
enlace peptídico.

  1.1.  Describe a fórmula xeral 
dos aminoácidos e as súas
propiedades, clasifica e 
explica a formación do 
enlace peptídico.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.  Distinguir os tipos de 
estrutura das proteínas
e comprender como a 
secuencia de 
aminoácidos contén a 
información que 
condiciona a súa forma
(conformación) e, polo 
tanto, a súa función.

  2.1.  Describe as estruturas que 
adquiren as proteínas e as 
interaccións que as 
manteñen. Clasifícaas en 
niveis estruturais, 
explicando os conceptos 
de conformación e 
desnaturalización, e a 
relación entre a 
estabilidade da 
conformación dunha 
proteína, a súa estrutura 
primaria e a súa función.

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Clasificar as proteínas 
polas súas 
propiedades estruturais
e relacionalas coas 
súas funcións 
biolóxicas.

  3.1.  Explica a clasificación das 
proteínas pola súa 
composición, pola súa 
estrutura e polas súas 
funcións, e as 
características da súa 
funcionalidade, a súa 
especificidade e a súa 
versatilidade.

CCL,

CMCT,

CAA

  4.  Describir o mecanismo 
da catálise e enunciar 
as características da 
acción enzimática.

  4.1.  Explica os conceptos de 
catalizador e de encima, 
en que consiste a catálise 
e a cinética química, os 
mecanismos de actuación 
dos encimas e as 
características da súa 
acción, e os factores que 
inflúen nesta.

CMCT,

CCL,

CAA,

CCEC

  5.  Explicar a inhibición 
enzimática, clasificar 
os seus tipos e 
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

  6.  Coñecer a existencia 
dos cofactores ou 
coenzimas na 
actividade enzimática e
relacionalos co 
concepto de vitamina.

  6.1.  Expresa o concepto de 
vitamina (clásico e 
moderno), a clasificación 
dos tipos de vitaminas, as 
funcións destas e a 
relación entre os 
conceptos de coenzima e 
vitamina.

CCL,

CMCT,

CAA



-  Clasificación e 
función.

  7.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo.

  7.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios
de aprendizaxe 
cooperativa.

CAA,

CCL,

CSYC,

SIEP

  8.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo 
a súa execución e 
interpretando os seus 
resultados.

  8.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade no 
laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material 
empregado.

CSYC

  8.2.  Desenvolve con autonomía 
a planificación do traballo 
experimental, utilizando 
tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, argumentando 
o proceso experimental 
seguido, 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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Comprender e interpretar a 
información presentada en 
formato gráfico.

-  Recoñece e explica as 
características dos 
aminoácidos e do enlace 
peptídico, así como as 
características e as funcións 
das proteínas, as dos 
enzimas e o seu mecanismo 
de acción.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para resolver 
diferentes preguntas e 
problemas, como escribir a 
fórmula dun tripéptido, por 
que a pataca, se é 
mesturada con amilase 
salival a 37 °C, adquire 
sabor doce; por que a febre 
alta pode ser letal, etc.

-  É capaz de utilizar a 
información achegada polos 



gráficos para deducir como 
inflúe nas reaccións 
enzimáticas a concentración 
do substrato, a temperatura 
e o pH.

Comunicación 
lingüística

-  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

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

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas e fai unha 
lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

-  Define conceptos 
relacionados coas proteínas 
e os enzimas tales como: 
enlace peptídico, grupo 
prostético, centro activo, sitio
alostérico, vitamina, 
coenzima, etc., utilizando o 
vocabulario apropiado.

-  Resolve as actividades 
propostas na unidade e o 
resumo proposto ao final 
desta con corrección e 
coherencia, usando o 
vocabulario preciso.

-  Responde as preguntas que 
se lle formulan, 
expresándose con fluidez e 
coherencia.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de información.

-  Manexar ferramentas dixitais 
para a construción de 
coñecemento.

-  Obtén información sobre as 
proteínas (estrutura, 
propiedades, función e 
clasificación) e sobre os 
encimas (natureza, 
mecanismo de acción e 
factores que inflúen na 
cinética enzimática), 
utilizando diferentes fontes 
con criterio e rigor.

-  Usa con eficacia os recursos
incluídos na web de Anaya 
para obter información sobre
a regulación da acción 
enzimática e sobre as 
vitaminas e as enfermidades
carenciais.

Conciencia e 
expresións culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Aprecia a importancia que 
teñen as ilustracións para 
comprender a estrutura das 
proteínas, o mecanismo de 
acción enzimática, etc.

-  Valora a importancia das 
animacións para comprender
a formación de enlaces, 
como o enlace peptídico.

Competencias sociais e 
cívicas 

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

-  Valora a importancia que ten
o coñecemento das 
proteínas como constituíntes
esenciais dos seres vivos, 



tanto cuantitativa coma 
cualitativamente.

-  Recoñece a importancia que 
teñen as vitaminas nos seres
vivos e valora a relevancia 
que tivo o seu 
descubrimento.

-  Participa activamente no 
traballo do laboratorio sobre 
o recoñecemento das 
proteínas.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as responsabilidades 
encomendadas e dar conta 
delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para desenvolver de 
forma adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Participa activamente con 
iniciativa na execución dos 
traballos propostos en 
relación cos contidos 
tratados na unidade.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de 
traballo para mellorar a 
aprendizaxe dos distintos 
contidos da unidade, como 
as estruturas das proteínas, 
etc.; elabora resumos e 
esquemas conceptuais; 
organiza a información en 
táboas, etc.

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no 
texto para mellorar o 
proceso de aprendizaxe e 
facilitar a comprensión da 
formación do enlace 
peptídico, das estruturas das
proteínas, do proceso de 
desnaturalización, da 
hipótese do axuste inducido, 
da acción dos inhibidores, 
etc.

-  Autoavalía os coñecementos
adquiridos sobre as 
proteínas e os enzimas 
contestando o test de 
autoavaliación. 

-  Resolve as actividades da 
unidade para repasar e 
afondar.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:



-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao final en «Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, pipetas, matraces, colorantes, acendedor, 
etc.) para identificar a presenza de glícidos e proteínas en distintos medios e realizar unha 
reacción de saponificación.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 5.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os ácidos nucleicos

Descrición da unidade
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos
aprendidos en unidades anteriores sobre os glícidos, como son a estrutura das pentosas e a
formación do enlace hemiacetal intramolecular na ciclación de pentosas e hexosas, así como o
concepto de esterificación, a composición química dos enzimas e das vitaminas que actúan
como coenzimas, o que lles permitirá seguir con soltura o desenvolvemento desta unidade. 

Iníciase o estudo da unidade cunha pequena introdución acerca do descubrimento, levado a
cabo por Miescher, dos ácidos nucleicos no núcleo da célula. 



A composición química dos ácidos nucleicos, partindo para iso de cada un dos compoñentes
fundamentais, é dicir, as bases nitroxenadas, pentosas e ácido fosfórico, é o comezo en si da
unidade.  A continuación, descríbense os distintos tipos de enlaces que se establecen entre
eles ata constituír os dous tipos de ácidos nucleicos. 

Posteriormente,  estudarase  o  ADN  como  portador  da  información  xenética,  expoñendo  a
estrutura primaria e secundaria e os diferentes graos de condensación e empaquetamento, e,
de xeito breve, fálase da desnaturalización do ADN. 

Os apartados seguintes ocúpanse da estrutura e os tipos de ARN, e faise especial fincapé na
estrutura do ARN transferente, xa que, na unidade 13 (A base molecular da herdanza) vainos
resultar de grande utilidade. 

Para  rematar  a  unidade,  trátanse  os  derivados  dos  nucleótidos  de  interese  biolóxico  que,
debido ás diferentes funcións que realizan, aparecerán con moita frecuencia noutros temas. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

 2.ª de novembro, ½ 3.ª semana de novembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Recoñecer que os ácidos nucleicos están constituídos por monómeros chamados nucleótidos
e diferenciar entre nucleósido, nucleótido e ácido nucleico.

-  Coñecer os tipos de nucleótidos e ácidos nucleicos existentes, e a súa clasificación.

-  Identificar a estrutura primaria e secundaria dos ácidos nucleicos e recoñecelos como 
moléculas capaces de conter información. 

-  Describir a estrutura secundaria dos ácidos nucleicos e os enlaces que se establecen entre 
eles. 

-  Comprender o modelo dado para a estrutura do ADN, a complementariedade entre as bases,
os diferentes niveis de complexidade existentes e as súas repercusións para a Bioloxía. 

-  Adquirir un vocabulario técnico específico sobre os ácidos nucleicos para expresar con 
corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

-  Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa 
execución e interpretando os seus resultados.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os compoñentes dos 
ácidos nucleicos

-  Fórmulas dun 
nucleósido e dun 
nucleótido.

  1.  Recoñecer os 
nucleótidos como 
monómeros dos 
ácidos nucleicos e 
identificar os seus 
compoñentes.

  1.1.  Sinala as distintas bases 
nitroxenadas indicando 
os nucleósidos e 
nucleótidos que forman, a
súa clasificación e a 
formación do enlace N-
glicosídico.

CMCT,

CCL,

CAA



-  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.

-  Derivados dos 
nucleótidos de interese 
biolóxico: ATP, NAD+ e 
AMPc.

  2.  Coñecer os distintos
tipos de nucleótidos 
e ácidos nucleicos, 
clasificalos e 
identificar a súa 
estrutura primaria.

  2.1.  Menciona os principais 
nucleótidos libres (non 
nucleicos) e as súas 
funcións, e formula 
esquematicamente os 
distintos tipos de ácidos 
nucleicos 
(polinucleótidos), 
sinalando que teñen en 
común e cales son as 
súas diferenzas.

CMCT,

CAA,

CCEC

  3.  Describir a estrutura 
secundaria dos 
ácidos nucleicos e 
recoñecelos como 
moléculas capaces 
de conter 
información.

  3.1.  Describe o modelo de 
Watson e Crick para a 
estrutura do ADN; 
diferencia os tipos de 
ARN, a súa estrutura 
básica e as súas 
funcións, e explica por 
que os ácidos nucleicos 
poden conter 
información.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Comprender a 
transcendencia do 
modelo de estrutura 
do ADN e as súas 
repercusións para a 
Bioloxía.

  4.1.  Sinala os datos 
experimentais que 
levaron á proposición do 
modelo de Watson e 
Crick e explica como 
contribuíu o 
descubrimento do modelo
de estrutura do ADN a 
reforzar a hipótese sobre 
a súa función.

CMCT,

CCL,

CAA

  5.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, 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 

  6.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade no
laboratorio, coidando os 
instrumentos e o material 
empregado.

CSC



execución e 
interpretando os 
seus resultados.

  6.2.  Desenvolve con 
autonomía a planificación
do traballo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento como 
material básico de 
laboratorio, 
argumentando o proceso 
experimental seguido, 
describindo as súas 
observacións e 
interpretando os seus 
resultados.

CIEE,

CCL,

CAA

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

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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Valora o traballo de diferentes 
científicos sobre os ácidos 
nucleicos desde 1869 ata a 
actualidade.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para explicar a 
función dos ácidos nucleicos. 

-  Coñece a importancia dos 
ácidos nucleicos como 
portadores da información 
xenética e responsables da 
transcrición e síntese de 
proteínas.



Comunicación lingüística -  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Compoñer distintos tipos 
de textos creativamente 
con sentido literario..

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Le con interese os textos e fai 
unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

-  Utiliza o vocabulario adecuado
para definir conceptos 
relacionados cos ácidos 
nucleicos como: nucleótido, 
nucleósido, bases púricas e 
pirimidínicas...

-  Redacta e expón oralmente 
con corrección, utilizando o 
vocabulario adecuado, a 
importancia biolóxica dos 
traballos que levaron ao 
descubrimento dos ácidos 
nucleicos.

-  Elabora o seu propio resumo 
utilizando a guía da unidade.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento.

-  Consulta vídeos na web de 
Anaya sobre o procedemento 
utilizado para a extracción de 
ADN de espinacas.

-  Consulta os contidos da 
unidade na web para 
afianzalos.

-  Fai presentacións para os 
seus compañeiros e 
compañeiras sobre a 
importancia do estudo do ADN
e o ARN.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético..

-  Aprecia a importancia que 
teñen as animacións, creadas 
utilizando distintos 
movementos e cores, para 
entender a estrutura espacial 
dos enlaces que se forman.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o
estudo dos nucleótidos e os 
ácidos nucleicos como 
compoñentes dos seres vivos.

-  Recoñece a importancia do 
traballo científico que levou a 
comprender que o ADN é o 
portador da información 
xenética.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta
delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para desenvolver de 
forma adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Mostra interese por coñecer 
as investigacións actuais en 
proteómica. 

-  Expresa que proxectos levaría
a cabo para coñecer a 



estrutura do ADN de distintos 
organismos.

Aprender a aprender -  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Investiga e sabe explicar a 
estrutura do ADN e por que as
cadeas que forman a dobre 
hélice son antiparalelas.

-  Esquematiza de forma gráfica 
a composición dos ácidos 
nucleicos.

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras 
de semellante nivel. 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao final en «Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso para realizar a extracción do ADN de diferentes organismos.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que lle servirán ao alumnado 
para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 6.

1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade



1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A célula e as envolturas celulares

Descrición da unidade
Esta unidade abre o bloque temático «A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular»
no que, por un lado, se amplía o coñecemento que os estudantes teñen do curso pasado da
teoría celular e dos modelos de organización celular e, por outro, afóndase nos orgánulos que
constitúen as células e nas funcións que estes realizan. 

Esta unidade permite utilizar a historia da ciencia como recurso; é dicir, analizando como se
chegou  a  formular  a  «teoría  celular»,  os  estudantes  poden  valorar  os  profundos  cambios
producidos ao longo do tempo e a influencia do contexto histórico, o que fará que perciban o
traballo científico como unha actividade en constante construción. Ademais, tamén apreciarán
a importancia dos avances tecnolóxicos: o descubrimento da célula non sería posible sen o
descubrimento do microscopio. 

Na  unidade  lémbranse  as  estruturas  xerais  das  células  procariota  e  eucariota  –animal  e
vexetal–,  que o alumnado coñece de cursos anteriores. É importante que os alumnos e as
alumnas distingan claramente entre estes dous graos de complexidade da célula. 

Se  os  medios  dispoñibles  no  centro  o  fan  posible,  sería  conveniente  que  os  estudantes
visualicen diferentes preparacións celulares nun microscopio óptico.  Ademais de diferenciar
células animais de vexetais, poden realizar bosquexos das súas observacións. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

½. 3ª semana e 4.ª de novembro e  primeira semana de decembro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer a teoría celular e o seu desenvolvemento en relación co progreso tecnolóxico.

-  Diferenciar entre células procariotas e células eucariotas, e comprender a orixe e a evolución 
celular.

-  Explicar a orixe dos orgánulos celulares e establecer as diferenzas entre as células dos 
organismos autótrofos e heterótrofos.

-  Coñecer a composición, a estrutura e as funcións da membrana plasmática, así como os 
mecanismos para levar a cabo as devanditas funcións.

-  Diferenciar entre os distintos tipos de unións intercelulares.

-  Coñecer a composición, a estrutura e as funcións dos diferentes tipos de paredes celulares.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC



-  A historia da bioloxía 
celular

-  A teoría celular.

-  O microscopio e outros 
métodos de estudo 

-  Técnicas 
microscópicas básicas
que permitiron os 
avances no estudo 
das células co 
microscopio óptico.

-  Tipos de microscopio.

-  Os modelos de 
organización celular

-  As células procariotas 
e eucariotas (animal e 
vexetal).

-  A membrana plasmática

-  Composición, estrutura
e funcións da 
membrana plasmática.

-  O modelo de mosaico 
fluído.

-  O transporte a través 
da membrana.

-  Diferenciacións da 
membrana. Unións.

-  A matriz extracelular e as
paredes celulares.

  1.  Coñecer os 
acontecementos 
históricos máis 
importantes no 
desenvolvemento da 
teoría celular, a 
correlación dos 
avances no seu 
estudo cos 
descubrimentos 
tecnolóxicos e a 
importancia das 
investigacións de 
Ramón y Cajal na 
universalización da 
teoría celular.

  1.1.  Explica o significado da
teoría celular e valora a
súa importancia como 
teoría básica da 
bioloxía, as súas 
anotacións na 
actualidade, a 
importancia dos 
descubrimentos en 
microscopía en 
relación co estudo da 
célula e as achegas de
Ramón y Cajal á 
xeneralización da 
teoría celular.

CMCT,

CCL

  2.  Comprender as 
diferenzas de 
estrutura e 
comportamento 
bioquímico máis 
importantes entre 
procariotas e 
eucariotas, e a súa 
relación evolutiva.

  2.1.  Compara a 
organización celular 
procariota e eucariota 
como a división 
fundamental entre os 
seres vivos, sinalando 
similitudes e diferenzas
na súa composición 
química, estrutura e 
función.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.  Sinalar as 
semellanzas e as 
diferenzas entre as 
células dos autótrofos
e as dos heterótrofos,
e a orixe dos 
orgánulos celulares. 
Explicar os 
condicionamentos 
xerais responsables 
do tamaño e da 
forma das células.

  3.1.  Enumera e interpreta 
as semellanzas e as 
diferenzas entre as 
células animais e as 
das plantas, e a 
estrutura interna dunha 
célula eucariótica 
animal e unha vexetal, 
e dunha célula 
procariótica –tanto no 
microscopio óptico 
coma no electrónico–, 
identificando os seus 
orgánulos e describindo
a función que 
desempeñen.

CMCT,

CCL

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

  4.1.  Comenta as diferenzas 
e as similitudes dos 
modelos de membrana
plasmática propostos 
por Danielli & Davson e
Singer & 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



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

  5.1.  Analiza a necesidade 
do transporte a través 
da membrana, cada un
dos tipos de transporte 
transmembrana e os 
distintos modelos de 
transporte por 
desprazamento da 
membrana celular.

CMCT,

CCL,

CAA,

CCEC

  6.  Comentar os tipos 
básicos de unións 
intercelulares.

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

CMCT,

CCL,

CAA

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

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

CMCT,

CCL,

CAA,

CCEC

  8.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo.

  8.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, 
persevera nas tarefas 
de recuperación e 
participa activamente 
nos exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa.

CAA,

CCL,

CSC,

CSIEE

  9.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, describindo
a súa execución e 
interpretando os seus
resultados.

  9.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, 
coidando os 
instrumentos e o 
material empregado.

CSC

  9.2.  Desenvolve con 
autonomía a 
planificación do traballo
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de recoñecemento 
coma material básico 
de laboratorio, 
argumentando o 
proceso experimental 
seguido, describindo 
as 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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Recoñece e calcula os aumentos 
nos microscopios ópticos.

-  Aplica os coñecementos adquiridos
para resolver diferentes preguntas 
e problemas sobre o intercambio 
de elementos químicos nas 
membranas celulares.

Comunicación lingüística -  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia.

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura.

-  Redacta e expón oralmente, con 
corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a teoría 
celular, así como as características
dos diferentes tipos de células e as
súas envolturas, que se piden nas 
diversas cuestións propostas.

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a linguaxe 
adecuada adquirida nesta unidade,
o resumo que se propón ao final 
do tema, titulado «Elabora o teu 
propio resumo».

-  Utiliza o vocabulario adecuado 
para definir conceptos 
relacionados coa teoría celular e 
cos tipos celulares e as estruturas 
que as aislan do medio. 

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e 
realiza unha lectura comprensiva 
dos contidos de cada epígrafe.

Competencia dixital -  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.

-  Empregar distintas 
fontes para a busca 
de información.

-  Usa con regularidade os recursos 
incluídos na web de Anaya e 
noutras páxinas web para obter 
información sobre a teoría celular, 
os instrumentos e as técnicas para
o estudo das células e o 
coñecemento dos diferentes tipos 
celulares, así como a estrutura e o 
funcionamento das membranas, as
unións e as cubertas das células.

-  Usa diferentes fontes para obter 
información sobre as células 
procariotas e eucariotas, e as 
células animais e vexetais.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

-  Recoñece e utiliza distintos 
recursos expresivos, e aprecia a 
estética dos materiais que utiliza, 
como os esquemas, debuxos, 
presentacións, etc., das células e 
os demais elementos estudados 
nesta unidade.



-  Utiliza imaxes de microscopía para
o estudo das células e as súas 
estruturas, e aprecia a estética 
destas.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento da célula e as súas 
estruturas para o coñecemento 
dos seres vivos e para resolver 
problemas de saúde.

-  Participa activamente no traballo 
do laboratorio sobre a elaboración 
e a observación de diferentes 
preparacións para o estudo da 
célula.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

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

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

-  Participa activamente, con 
iniciativa, no recoñecemento dos 
diferentes tipos de células, das 
súas membranas e as súas 
paredes, así como das unións 
entre estas, buscando imaxes en 
distintas páxinas web.

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada 
as tarefas recomendadas.

Aprender a aprender - Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe.

- Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no texto e
nos medios audiovisuais 
proporcionados e indicados ao 
longo da unidade para mellorar o 
proceso de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de traballo
para mellorar a súa aprendizaxe: 
resumos, táboas, esquemas e 
debuxos para diferenciar entre 
distintos tipos de células e as súas 
estruturas como as membranas, as
unións e as paredes celulares.

-  Toma conciencia sobre os 
coñecementos adquiridos das 
unidades básicas da vida e a súa 
organización en organismos 
complexos, realizando o test de 
autoavaliación. 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos feitos que 
conduciron ao enunciado da teoría celular, o estudo da célula en si, os seus tipos e as 
envolturas que a illan do medio, que se tratan nesta unidade:

-  Fontes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao 
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións propostas.



-  Caderno do alumnado, no que realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades avaliativas que se propoñen ao final da unidade e o resumo que se 
propón no apartado «Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (microscopio, microtomos, portaobxectos, placas Petri, 
colorantes, etc.) para poder observar as células en diferentes preparacións sinxelas.

-  Preparacións microscópicas de células animais e vexetais, que permitirán ao alumnado 
poñer en práctica os seus coñecementos teóricos, identificando os diferentes tipos celulares.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes esquemas, imaxes, animacións, presentacións, etc., 
que complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo das
células e en moitos casos para a súa ampliación.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 7.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os orgánulos celulares (I)

Descrición da unidade
Unha vez estudados os límites celulares (membrana plasmática e paredes celulares), nesta
unidade  abórdanse  o  citoplasma  e  algunhas  das  estruturas  (citoesqueleto)  e  orgánulos
inmersos  nel;  en  concreto,  os  orgánulos  sen  membrana  (ribosomas  e  inclusións
citoplasmáticas) e os orgánulos con membrana simple (o retículo endoplasmático, o aparato de
Golgi, os lisosomas, os vacúolos e os perosixomas). 

Para  facilitar  que  o  alumnado  comprenda  a  forma de  cada  orgánulo,  optouse  por  utilizar,
ademais de microfotografías electrónicas, abundantes esquemas. Nalgúns casos, a ilustración
parte da microfotografía, o que axuda a ver a forma tridimensional, é dicir, o volume de cada
estrutura e de cada orgánulo. 

Ao igual que na unidade anterior, vanse analizando os compoñentes químicos, a estrutura e as
funcións de cada un dos orgánulos mencionados. 



Os alumnos e as alumnas teñen que diferenciar entre a morfoloxía interna e un corte, xa sexa
transversal  ou  lonxitudinal,  que  é  o  que  habitualmente  se  reproduce  en  fotografías  ou  en
esquemas. 

En  moitas  das  probas  de  acceso  á  universidade  aparecen  microfotografías  ou  esquemas
destes  orgánulos  (aparato  de  Golgi,  retículo  endoplasmático,  ribosomas,  etc.)  nos  que  o
alumnado debe recoñecer os compoñentes e as estruturas presentes neles. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

2.ª e ½ 3.ª semanas de decembro 2.ª semana de xaneiro. 

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer o citoplasma celular e os distintos elementos que se encontran nel, así como a estrutura e a 
función do citoesqueleto e as clases de filamentos que o integran.

-  Diferenciar e coñecer as características e as funcións das estruturas formadas por microtúbulos, como o 
centrosoma, os cilios e os flaxelos.

-  Coñecer a estrutura e a función dos ribosomas e as inclusións citoplasmáticas.

-  Identificar os sistemas de endomembranas, como o retículo endoplasmático e o aparato de Golgi, 
comprendendo a súa estrutura, funcións e tipos.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  O hialoplasma como 
sede de reaccións 
metabólicas

-  O citoesqueleto

-  Compoñentes e 
funcións.

-  Os centríolos, os cilios 
e os flaxelos

-  Estruturas e 
funcións biolóxicas.

-  Os ribosomas e as 
inclusións 
citoplasmáticas

-  Funcións dos 
ribosomas.

-  O retículo 
endoplasmático

-  Identificación do 
retículo 

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

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

CCL,

CMCT

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

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

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Enumerar e describir 
a estrutura e a función
de cada unha das 
estruturas e orgánulos
que constitúen o 

  3.1.  Describe a orixe, a 
morfoloxía e as funcións 
do retículo 
endoplasmático e do 
aparato de Golgi.

CCL,

CMCT,

CAA



endoplasmático en 
microfotografías 
electrónicas de 
células.

-  O aparato de Golgi

-  Identificación do 
aparato de Golgi en 
microfotografías 
electrónicas de 
células.

-  Os lisosomas, os 
peroxisomas e os 
vacúolos

-  Identificación dos 
peroxisomas e os 
vacúolos en 
microfotografías 
electrónicas de 
células.

sistema de 
endomembranas da 
célula.

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

CCL,

CMCT,

CAA

  4.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes 
de respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo.

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta 
os erros ao 
autoavaliarse, persevera
nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos 
exercicios de 
aprendizaxe 
cooperativa.

CAA,

CCL,

CSC,

CSIEE

  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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Organiza en esquemas ou 
táboas as características das 
estruturas celulares e dos 
orgánulos pertencentes ao 
sistema de endomembranas.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para resolver 
distintas preguntas e 
problemas sobre as diferentes
estruturas celulares, os 
ribosomas e os elementos 
membranosos do citoplasma, 
contidos no tema.

Comunicación lingüística -  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia.

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura.

-  Expón oralmente e redacta 
con corrección, utilizando o 
vocabulario adecuado, toda a 
información referente ás 
estruturas e os orgánulos 
celulares que se pide nas 
diversas cuestións propostas.

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a linguaxe
adecuada adquirida nesta 
unidade, o resumo que se 
propón ao final do tema, 
titulado «Elabora o teu propio 
resumo».

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo 
profesorado e fai unha lectura 
comprensiva dos contidos de 
cada epígrafe.

Competencia dixital -  Empregar distintas 
fontes para a busca de
información.

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.

-  Utiliza diferentes fontes para 
obter información sobre as 
estruturas e os orgánulos 
estudados na unidade.

-  Usa con regularidade os 
recursos incluídos na web de 
Anaya e noutras páxinas web 
para obter información sobre o
citoesqueleto e as demais 
estruturas formadas por 
filamentos e microtúbulos, así 
como sobre os ribosomas e os
orgánulos estudados do 
sistema de endomembranas.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

-  Coñece e utiliza distintos 
recursos expresivos, e aprecia a
estética dos materiais que 
utiliza, como os esquemas, 
debuxos, presentacións, etc., 
das células e os demais 
elementos estudados nesta 
unidade.

-  Utiliza imaxes de microscopía 
para o estudo das células e as



súas estruturas, e aprecia a 
estética destas.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento da célula e as 
súas estruturas para o 
coñecemento dos seres vivos e 
para resolver problemas de 
saúde.

-  Participa activamente no 
traballo do laboratorio sobre a 
elaboración e a observación 
de diferentes preparacións 
para o estudo da célula e as 
súas estruturas e orgánulos.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Organiza o seu tempo de 
traballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Participa, activamente e con 
iniciativa, no recoñecemento 
das estruturas e os orgánulos 
celulares, buscando imaxes 
en distintas páxinas web.

Aprender a aprender -  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Válese de diversas técnicas de 
traballo para mellorar a súa 
aprendizaxe: resumos, táboas, 
esquemas e debuxos para 
diferenciar entre os distintos 
tipos de estruturas e orgánulos.

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no 
texto e nos medios 
audiovisuais proporcionados e
indicados ao longo da unidade
para mellorar o proceso de 
aprendizaxe.

-  Autoavalíase elaborando o 
resumo final da unidade, o test
de autoavaliación e as 
actividades de peche de 
unidade.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Fontes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao 
alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a resolver as cuestións propostas.



-  Caderno do alumnado, no que realizará as actividades propostas nas distintas epígrafes, as 
actividades avaliativas que se propoñen ao final da unidade e o apartado «Elabora o teu 
propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (microscopio, microtomos, portaobxectos, placas Petri, 
colorantes, etc.) para poder observar as células en diferentes preparacións sinxelas.

-  Preparacións microscópicas de células animais e vexetais, que permitirán ao alumnado 
poñer en práctica os seus coñecementos teóricos, identificando as diferentes estruturas e os 
orgánulos celulares.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes esquemas, imaxes, animacións, presentacións, etc., 
que complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo das
células e en moitos casos para a súa ampliación.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADEE 8.

1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os orgánulos celulares (II)

Descrición da unidade
Nesta unidade continúase co estudo dos orgánulos celulares que presentan dobre membrana:
o núcleo, as mitocondrias e os cloroplastos. 

O núcleo celular  ten un papel  destacado no control  da actividade celular,  xa que contén o
material xenético. Os alumnos e as alumnas deben coñecer as características e a estrutura
deste orgánulo, xa que é un concepto básico para o desenvolvemento das unidades dedicadas
ao ciclo celular e á base molecular da herdanza. 

Nas mitocondrias e nos cloroplastos prodúcense as rutas fundamentais do metabolismo, como
a respiración (na mitocondria) e a fotosíntese (no cloroplasto), polo que tradicionalmente se



denominan  orgánulos  membranosos  enerxéticos.  Ao  igual  que  no  caso  do  núcleo,  o
coñecemento  das  súas  características  e  da  súa  estrutura  resulta  básico  para  abordar  os
capítulos dedicados ao metabolismo. 

Tamén se utilizaron,  para a súa explicación,  abundantes  esquemas e microfotografías con
diversos cortes transversais e lonxitudinais. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª e 4.ª semana de xaneiro .

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer o núcleo celular e a súa función. Diferenciar as súas estruturas en cada un dos seus
dous estados.

-  Coñecer a estrutura e a función das mitocondrias.

-  Coñecer a estrutura e a función dos plastos, en especial, dos cloroplastos.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  O núcleo celular. O 
núcleo interfásico. O 
núcleo en división

-  Estrutura do núcleo.

-  Tipos de 
cromosomas.

-  Identificación do 
núcleo celular en 
microfotografías 
electrónicas.

-  As mitocondrias

-  As características 
das mitocondrias. 

-  Identificación das 
mitocondrias en 
microfotografías 
electrónicas.

  1.  Coñecer as 
características do 
núcleo.

  1.1.  Coñece a orixe, a 
morfoloxía, a composición 
química e a actividade 
metabólica do núcleo.

CMCT,

CAA

  1.2.  Analiza a ultraestrutura e a
función da cuberta 
nuclear, describindo a 
estrutura dun poro nuclear 
(complexo do poro), e 
sinala as características 
de permeabilidade desta 
envoltura.

CCL,

CMCT,

CAA

  1.3.  Explica as características 
da cromatina e describe a 
morfoloxía, a composición 
química e a función do 
nucléolo.

CCL,

CMCT



-  Os plastos

-  As características 
dos cloroplastos. 

-  Identificación dos 
cloroplastos en 
microfotografías 
electrónicas.

  2.  Coñecer a 
morfoloxía, os tipos,
a estrutura e a 
función dos 
cromosomas.

  2.1.  Coñece a natureza dos 
cromosomas, a súa 
estrutura, a súa 
clasificación e a 
terminoloxía relacionada 
con eles.

CMCT,

CAA

  3.  Describir e analizar 
a estrutura e a 
función das 
mitocondrias e os 
cloroplastos.

  3.1.  Describe as 
características, a 
morfoloxía, as estruturas e
os compoñentes das 
mitocondrias e sinala a 
súa función metabólica.  

CCL,

CMCT

  3.2.  Diferencia os distintos tipos
de plastos, as súas 
relacións e as súas 
respectivas funcións 
metabólicas, analizando a 
morfoloxía dos 
cloroplastos en 
comparación coas 
mitocondrias.

CCL,

CMCT,

CAA

  4.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á 
hora de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e
desenvolver 
actitudes de 
respecto e 
colaboración ao 
traballar en grupo.

  4.1.  Mostra unha actitude 
emprendedora, acepta os 
erros ao autoavaliarse, 
persevera nas tarefas de 
recuperación e participa 
activamente nos exercicios
de aprendizaxe 
cooperativa.

CAA,

CCL,

CSC,

CSIEE

  5.  Realizar un traballo 
experimental coa 
axuda dun guión de 
prácticas, 
describindo a súa 
execución e 
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





5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia 
matemática e 
competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Coñece e organiza as 
características dos elementos do 
núcleo, das mitocondrias e dos 
plastos.

-  Aplica os coñecementos adquiridos 
para resolver diferentes preguntas e
problemas sobre as particularidades
do núcleo nos seus diferentes 
estados, así como das mitocondrias
e dos plastos.

Comunicación lingüística -  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e 
coherencia.

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura.

-  Expón oralmente e redacta con 
corrección, utilizando o vocabulario 
adecuado, toda a información 
referente ao núcleo, ás mitocondrias
e aos plastos que se pide nas 
diversas cuestións propostas.

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando a linguaxe 
adecuada adquirida nesta unidade, 
o resumo que se propón no 
apartado «Elabora o teu propio 
resumo».

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo profesorado e 
fai unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

Competencia dixital -  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.

-  Empregar distintas 
fontes para a busca de
información.

-  Utiliza habitualmente os recursos 
incluídos na web de Anaya e 
noutras páxinas web para obter 
información sobre o núcleo e as 
súas variacións durante o ciclo 
celular, sobre as mitocondrias e 
sobre os plastos.

-  Usa diferentes fontes para obter 
información sobre o núcleo e os 
orgánulos membranosos 
enerxéticos.

Conciencia e expresións
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

-  Coñece e utiliza distintos recursos 
expresivos, e aprecia a estética dos 
materiais que utiliza, como os 
esquemas, debuxos, presentacións,
etc., dos orgánulos celulares 
estudados nesta unidade.

-  Utiliza imaxes de microscopía para 
o estudo do núcleo celular e dos 
orgánulos membranosos 
enerxéticos, e aprecia a estética 
destas.



Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o 
coñecemento do núcleo celular e 
dos orgánulos membranosos 
enerxéticos para o coñecemento 
dos seres vivos e para resolver 
problemas de saúde.

-  Participa activamente no traballo do 
laboratorio sobre a elaboración e a 
observación de diferentes 
preparacións para o estudo da 
célula e as súas estruturas e 
orgánulos.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Organiza o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada as 
tarefas recomendadas.

-  Participa activamente e con 
iniciativa no recoñecemento das 
estruturas e os orgánulos celulares, 
buscando imaxes en distintas 
páxinas web.

Aprender a aprender -  Xerar estratexias para 
aprender en distintos 
contextos de 
aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no texto e 
nos medios audiovisuais 
proporcionados e indicados ao 
longo da unidade, para mellorar o 
proceso de aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de traballo 
para mellorar a súa aprendizaxe: 
elabora resumos, táboas, esquemas
e debuxos para diferenciar entre as 
estruturas do núcleo nos seus dous 
estados e para afianzar os 
coñecementos sobre as 
mitocondrias e sobre os plastos.

-  Autoavalíase elaborando o resumo 
final da unidade, o test de 
autoavaliación e as actividades de 
peche de unidade.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo do núcleo da célula 
nos seus diferentes estados, así como das mitocondrias e dos plastos:

-  Caderno do alumnado, no que realizará as actividades propostas nas distintos epígrafes, as 
actividades avaliativas que se propoñen ao final da unidade e o apartado «Elabora o teu 
propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (microscopio, microtomos, portaobxectos, placas Petri, 
colorantes, etc.) para poder observar as células en diferentes preparacións sinxelas.

-  Preparacións microscópicas de células animais e vexetais, que permitirán ao alumnado 
poñer en práctica os seus coñecementos teóricos, identificando as diferentes estruturas e os 
orgánulos celulares.

-  Fontes de consulta variadas, como libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que lle servirán 
ao alumnado para ampliar coñecementos e lle axudarán a resolver as cuestións propostas.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.



Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes esquemas, imaxes, animacións, presentacións, etc., 
que complementan a aprendizaxe. A súa utilización constitúe un apoio eficaz para o estudo das
células e en moitos casos para a súa ampliación.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 9.

1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
O ciclo celular

Descrición da unidade
O obxectivo  principal  da  unidade  é  proporcionar  unha  visión  de  conxunto  sobre  a  célula,
entendéndoa como un organismo vivo que desenvolve un ciclo de vida. Deste ciclo vital forman
parte  inseparable  os  procesos  de  apoptose  ou  morte  celular,  e  tamén  os  conceptos  de
mutación e cancro. 

Ao inicio da unidade analízanse o concepto e as fases de ciclo celular, describíndose as súas
etapas e os acontecementos máis significativos de cada unha delas. 

Nun segundo apartado, estúdase a mitose como mecanismo de división conservador ligado ao
crecemento celular. A análise comparativa das súas etapas e a comparación do proceso entre
células vexetais e animais ocupan esta parte do tema. 

A continuación, prodúcese, cos mesmos obxectivos que no apartado anterior, un estudo da
meiose  como  proceso  ligado  á  división  sexual.  É  especialmente  importante  recalcar  a
relevancia evolutiva deste tipo de división como fonte da variabilidade xenética que sustenta a
capacidade de evolución dos seres vivos. 

Finaliza  este  primeiro  bloque  descritivo  da  «normalidade  celular»  cunha  presentación
comparativa dos diferentes tipos de meioses que xa se estudaron en primeiro de Bacharelato.
Nesta ocasión, deberase facer fincapé na situación da meiose nestes ciclos biolóxicos.  Por
último, realízase, a xeito de repaso, unha comparación entre a mitose e a meiose e entre as
súas diferentes fases, e descríbese a regulación do ciclo celular. 



A última parte da unidade está dedicada ao estudo da influencia dalgúns factores no ciclo
celular e a súa relación coa indución da morte celular ou apoptose.

2.  TEMPORALIZACIÓN

1.ª e 2.ª semanas de febreiro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer as fases do ciclo celular e as características esenciais de cada unha.

-  Coñecer os factores de control do ciclo celular.

-  Coñecer as fases da mitose e os seus acontecementos esenciais. 

-  Comprender as fontes de variabilidade xenética durante a meiose.

-  Coñecer as fases da meiose e os seus acontecementos esenciais.

-  Comprender o concepto de apoptose e a súa relación co ciclo celular, así como con algúns 
procesos patolóxicos como o cancro.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de 

aprendizaxe avaliables
CC

-  O 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. 

  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



-  Estudo da meiose. 
Significado e fases

-  As etapas da 
meiose. 

-  Evolución do contido 
xenético ao longo da
meiose. 

-  O sobrecruzamento 
e as súas 
consecuencias. 

-  Identificación dos 
distintos tipos de 
ciclos biolóxicos en 
diferentes grupos 
animais e o papel 
que a meiose 
desempeña neles.

-  As diferenzas entre a
mitose e a meiose.

-  A regulación do ciclo 
celular. A apoptose

-  O crecemento celular

  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

  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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e 
as estratexias apropiadas.

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

-  Coñece e valora o traballo de 
diferentes científicos en 
relación coa temática da 
unidade ao longo da historia.

-  Valora a importancia evolutiva
da meiose como unha fonte 
de variabilidade xenética.

-  Reflexiona sobre a relación 
entre meiose e reprodución 
ou fenómenos sexuais, e 
sobre a variabilidade xenética
xerada como consecuencia 
desta.

-  Comprende a importancia da 
«morte celular» dentro do 
ciclo dunha célula normal e 
as connotacións patolóxicas 
que xorden cando se alteran 
os mecanismos de apoptose.

-  Recoñece as fases esenciais 
da mitose a partir de mostras 
citolóxicas no laboratorio ou 
fotografías.

-  Confecciona esquemas 
detallados e interpreta 
gráficas da evolución do 
contido xenético ao longo da 
meiose.

-  Elabora esquemas que 
representen o 
sobrecruzamento e as súas 
consecuencias.

-  Representa mediante 
esquemas a evolución 
cromosómica durante a 
mitose e a meiose.

-  Analiza e utiliza diferentes 
fontes documentais 
relacionadas co ciclo celular 
e as súas alteracións.



Comunicación lingüística - Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

- Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Le con atención os textos e 
fai unha lectura comprensiva 
dos contidos de cada 
epígrafe.

-  Utiliza o vocabulario 
específico do tema, en 
especial o relativo a contido 
xenético, nomes das etapas 
do ciclo e as fases.

-  Redacta e expón, por escrito 
e oralmente, con rigor, 
corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a 
importancia e o significado 
biolóxico de mitose e meiose,
e as diferenzas entre ambos 
os dous procesos.

-  Elabora o seu propio resumo, 
esquemas ou fichas de 
estudo utilizando como guía a
unidade.

-  É capaz de analizar, extraer a
información relevante e 
utilizala na elaboración de 
traballos persoais, usando 
diversas fontes bibliográficas 
e respectando a autoría 
intelectual mediante a cita e a
referenciación adecuada de 
imaxes e textos.

Competencia dixital - Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

- Manexar ferramentas 
dixitais para a construción
de coñecemento.

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

-  Consulta animacións e vídeos
sobre o ciclo celular, a mitose
e a meiose.

-  Utiliza correctamente os 
diversos test interactivos que 
se lle facilitan.

-  Fai presentacións orais na 
clase, coa axuda de materiais
multimedia, dotadas de rigor, 
potencial comunicador, 
calidade e atractivo dos 
gráficos.

-  Elabora dosieres informativos
e de ampliación sobre esta 
temática integrando neles 
imaxes e atribuíndolles un 
formato adecuado.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido
estético.

-  Aprecia a importancia do 
valor comunicativo que teñen 
as animacións, os gráficos e 
as simulacións, aplicando con
esmero, dentro do marco das
capacidades persoais, estes 



principios na elaboración dos 
seus propios gráficos e 
representacións do ciclo 
celular e das fases da mitose 
e a meiose.

-  Coñece, valora e interpreta 
correctamente simulacións 
3D de procesos celulares 
dispoñibles na web.

Competencias sociais e 
cívicas

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

- Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

-  Valora a importancia que ten 
o estudo dos glícidos como 
compoñentes dos seres 
vivos.

-  Recoñece a importancia do 
traballo científico que levou a 
comprender que a glicosa é, 
por exemplo, o principal 
combustible metabólico da 
célula.

-  Entende a individualidade de 
cada ser vivo á luz da súa 
estrutura xenética singular e 
única.

-  Desenvolve a súa tolerancia e
o respecto ás diferenzas 
entre as persoas a partir dos 
datos científicos que 
proporciona o estudo do ciclo
celular.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

- Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para realizar de 
forma adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Intervén na aula achegando 
os seus puntos de vista e 
transmitindo as súas 
inquietudes en relación co 
tema.

-  Resolve os problemas e 
actividades formuladas con 
iniciativa, utilizando os 
recursos dispoñibles e as 
estratexias e técnicas 
aprendidas na aula. 

-  Participa no deseño e na 
estruturación das propostas 
de traballo formuladas polo 
profesorado

Aprender a aprender - Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos
contidos.

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Localiza con eficacia fontes 
fiables de documentación 
para completar a información 
facilitada. 

-  Esquematiza de forma gráfica
os diferentes procesos que 
interveñen no ciclo celular, na
mitose e na meiose.



-  Analiza con espírito crítico o 
seu proceso de aprendizaxe, 
aplicando as correccións 
oportunas aos erros e 
defectos apreciados.

-  Contribúe con carácter 
construtivo á mellora da 
aprendizaxe grupal, 
intervindo na clase e 
achegando os seus puntos 
de vista fronte ás exposicións
do profesorado e dos seus 
compañeiros e compañeiras.



6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo que se propón ao rematar en «Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (colorantes, acendedor, microscopios, etc.) para identificar as 
diferentes fases da mitose.

-  Láminas ou imaxes en soporte dixital con fases e esquemas da mitose e a meiose, así como 
dalgúns cariotipos.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 10.

1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
O metabolismo I. O catabolismo

Descrición da unidade



A unidade iníciase cunha introdución ao metabolismo celular, para aclarar algúns conceptos
necesarios para o estudo do catabolismo –tratado ao final da unidade– e do anabolismo –
tratado na unidade seguinte–. É importante que o alumnado recorde algúns conceptos, como a
regulación da actividade enzimática; as vitaminas con actividade de coenzimas; a composición
química  e  a  estrutura  dos  nucleótidos  mono,  di  e  trifosfato,  especialmente  o  ATP;  e  os
nucleótidos  de  flavina  e  piridina.  Os  estudantes  deben  comprender  que  as  reaccións
metabólicas son procesos de oxidación-redución nos que se produce variación de enerxía libre.
É  importante  sinalar  que os  procesos  anabólicos  son procesos  de redución  e,  polo  tanto,
necesitan  incorporar  enerxía  libre,  mentres  que  os  catabólicos  supoñen  a  oxidación  de
moléculas  orgánicas  coa  conseguinte  liberación  de  enerxía.  Débese  incidir,  ademais,  na
relación que se establece entre o anabolismo e o catabolismo por acción dos intermediarios de
enerxía (ATP e transportadores de electróns). 

Na segunda parte da unidade estúdanse os procesos catabólicos. Iníciase cunha visión xeral
das vías aerobia e anaerobia  da oxidación da glicosa.  A unidade desenvolveuse de forma
sinxela,  intentando  simplificar  ao  máximo  as  diferentes  rutas,  polo  que  non  se  fai  unha
exposición etapa por etapa de cada unha delas, soamente se describen en detalle a glicólise e
o ciclo do ácido cítrico nas páxinas finais da unidade. 

O alumnado debe saber definir cada fase das diferentes rutas metabólicas e a súa localización
celular,  explicar  os  procesos  fundamentais  que  suceden  nelas,  calcular  o  seu  balance
enerxético e coñecer os compostos iniciais e finais, así como algúns metabolitos intermedios
de interese.  Ademais,  debe ser capaz de recoñecer  sobre esquemas as distintas fases do
catabolismo da glicosa.  É importante que recoñeza a glicólise  como unha vía universal  de
degradación  da  glicosa  que  é  común  á  respiración  aerobia  e  á  fermentación,  o  carácter
anfibólico  do  ciclo  de Krebs  e  o  mecanismo de  síntese  de ATP na  fosforilación  oxidativa
asociado ao transporte de electróns. Ademais, debe facerse fincapé nas diferenzas entre a
fermentación e a respiración celular. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª de febreiro ata ½ da 4.ª semana de febreiro.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Describir o concepto de metabolismo e coñecer as características das reaccións metabólicas,
do anabolismo e do catabolismo.

-  Explicar a función do ATP como intermediario de enerxía do metabolismo e describir a 
función dos transportadores de electróns e de grupos.

-  Definir o concepto de catabolismo e clasificar as células en aerobias, anaerobias e 
facultativas.

-  Describir as fases do catabolismo da glicosa: a glicólise, a descarboxilación do ácido pirúvico,
o ciclo de Krebs e o transporte de electróns, e a fosforilación oxidativa; coñecer o seu 
balance enerxético e a súa localización celular.

-  Explicar o concepto de fermentación, as células nas que se produce e as diferenzas coa 
respiración celular.

-  Coñecer outras rutas metabólicas como a β-oxidación.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSYC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC



-  O metabolismo
-  Conceptos de 

metabolismo e ruta 
metabólica.

-  Clasificación dos 
seres vivos segundo
a fonte de carbono 
utilizada.

-  Os principios 
fundamentais da 
termodinámica. 

-  As reaccións químicas 
do metabolismo
-  As reaccións 

exergónicas e 
endergónicas. 
Variación de enerxía
libre. 

-  As reaccións de 
oxidación-redución. 

-  Clasificación de 
moléculas segundo 
o seu estado de 
oxidación.

-  As características do 
catabolismo e do 
anabolismo
-  Representación do 

ciclo de enerxía 
entre o catabolismo 
e o anabolismo. 

-  Os intermediarios 
enerxéticos do 
metabolismo
-  A transferencia de 

enerxía no 
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. 

  1.  Comprender o concepto
de metabolismo como 
un conxunto integrado 
da actividade química 
da célula cuxo fin é 
transformar a materia e 
a enerxía obtidas do 
exterior.

  1.1.  Distingue os tipos de 
células e os procesos 
anabólicos e 
catabólicos en función 
das necesidades de 
intercambio de materia
e enerxía co medio, e 
realiza un esquema do
ciclo enerxético da 
célula.

CMCT,

CCL,

CCEC,

CAA

  2.  Identificar os principais 
intermediarios 
transportadores do 
metabolismo e 
comprender a súa 
función biolóxica.

  2.1.  Explica a función do 
ATP como 
intermediario universal 
de enerxía libre, a do 
NAD como 
intermediario na 
transferencia de 
electróns, e a do CoA 
como intermediario de 
grupos químicos 
activados.

CCL,

CMCT,

CAA

  3.  Recoñecer a oxidación 
da molécula de glicosa 
como unha fonte de 
enerxía celular e 
enunciar os 
procedementos 
metabólicos para a 
obtención desa enerxía 
e o seu significado 
biolóxico.

  3.1.  Sinala as distintas 
formas de reserva de 
glicosa, os procesos e 
as células en función 
do último aceptor dos 
electróns; e explica 
cada unha das etapas 
da glicólise.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Elaborar o balance 
completo da glicólise, 
escribir as ecuacións 
globais das rutas 
fermentativas e 
comprender o sentido 
biolóxico destas rutas 
metabólicas, e explicar 
as conexións entre 
outros glícidos e a ruta 
glicolítica, así como a 
necesidade de 
regulación e control de 
glícidos.

  4.1.  Realiza un balance de 
enerxía, un esqueleto 
hidrocarbonado, un 
balance de ATP e 
unha recuperación 
NAD.

CMCT,

CAA

  4.2.  Explica como se 
obteñen as unidades 
de glicosa a partir de 
glicóxeno, amidón e 
disacáridos, e describe
a regulación dos 
glícidos.

CMCT,

CCL,

CAA



-  Representación 
esquemática das 
fases da glicólise. 

-  Realización do 
balance global da 
glicólise e a 
formulación da 
ecuación xeral.  

-  A respiración celular

-  Descarboxilación 
oxidativa do ácido 
pirúvico a acetil 
CoA.

-  O ciclo de Krebs.

-  Transporte de 
electróns e 
fosforilación 
oxidativa.

-  Rendemento 
enerxético da 
respiración aerobia.

-  Representación das 
fases da respiración
celular. 

-  Representación das 
etapas do ciclo de 
Krebs. 

-  Representación 
esquemática do 
transporte de 
electróns e da 
fosforilación 
oxidativa.

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

-  Outras rutas 
catabólicas

-  A oxidación dos 
ácidos graxos.

-  Glicoxenólise.

  5.  Definir respiración 
celular, e identificar as 
rutas metabólicas que 
desembocan no acetil-
CoA.

  5.1.  Identifica os reactivos, 
as fases e a ecuación 
global da respiración 
celular. 

CMCT,

CAA

  5.2.  Establece as 
conexións entre a 
glicólise e o acetil-
CoA.

CMCT,

CAA

  6.  Explicar o significado e 
a función do ciclo de 
Krebs, o transporte de 
electróns e a 
fosforilación oxidativa.

  6.1.  Sinala as etapas, as 
características, o 
balance e a ecuación 
global do ciclo de 
Krebs.

CMCT,

CCL,

CAA

  6.2.  Explica as etapas do 
transporte de 
electróns, o papel do 
osíxeno e a síntese de 
ATP.

CMCT,

CCL,

CAA

  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 

  9.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, 
coidando os 
instrumentos e o 
material empregado.

CSC



interpretando os seus 
resultados.

  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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e as
estratexias apropiadas.

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

-  Calcula o balance 
enerxético das diferentes 
fases da respiración celular
e da fermentación.

-  Describe os conceptos de 
metabolismo, anabolismo e
catabolismo.

-  Explica a función dos 
intermediarios do 
metabolismo: o ATP e os 
transportadores de 
electróns e de grupos.

-  Describe as fases do 
catabolismo da glicosa, o 
seu balance enerxético e a 
súa localización celular.

-  Explica o concepto de 
fermentación e as 
diferenzas coa respiración 
celular.

-  Interpreta outras rutas 
metabólicas como a β-
oxidación.



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

- Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia.

- Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Define e utiliza 
correctamente termos 
relacionados coa unidade 
como metabolismo, 
oxidante, redutor, potencial
de oxidación- redución, etc.

-  Utiliza con corrección a 
linguaxe escrita e oral para
expresar os coñecementos
adquiridos sobre o 
metabolismo celular, o 
gradiente electroquímico, a
síntese de ATP no 
transporte de electróns, a 
β-oxidación, etc.

-  Elabora textos con 
corrección para realizar o 
resumo final da unidade.

-  Fai unha lectura 
comprensiva da lectura 
inicial e extrae as ideas 
principais.

Competencia dixital - Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento.

-  Usa habitualmente a 
información incluída na 
web de Anaya para 
afianzar a comprensión de 
conceptos da unidade, 
resolver o test de 
autoavaliación, repasar os 
contidos iniciais, etc.

Conciencia e expresións 
culturais

- Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Recoñece as formas de 
representación das 
moléculas e valora a súa 
correcta representación.

-  Interpreta e utiliza debuxos 
esquemáticos para 
representar as rutas 
catabólicas.

Competencias sociais e 
cívicas

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

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

-  Aplica o coñecemento 
científico adquirido para 
explicar o metabolismo e 
os principais procesos 
catabólicos.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas.

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

-  Mostra iniciativa á hora de 
participar nos traballos 
propostos. 

-  Deduce, a partir dos 
coñecementos adquiridos, 
as vías catabólicas que 
utilizará unha célula ante a 
ausencia de osíxeno. 



-  Deduce o efecto do pH 
sobre as proteínas e a súa 
relación coa coagulación 
do leite.

Aprender a aprender - Desenvolver estratexias que
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Utiliza os mapas 
conceptuais da unidade 
para estruturar os contidos.

-  Resume nun esquema 
conceptual as 
características da 
respiración celular. 

-  Elabora táboas coas 
diferenzas entre as 
reaccións endergónicas e 
as exergónicas, o 
catabolismo e o 
anabolismo, etc.

-  Autoavalíase realizando o 
resumo final da unidade, o 
test de autoavaliación e as 
actividades de peche desta
unidade.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades das disintas epígrafes, as 
actividades de reforzo e ampliación que se propoñen ao final da unidade e o resumo ao 
rematar a unidade denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que lle servirán ao alumnado 
para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web de  Anaya,  dispón  de  diferentes  vídeos,  presentacións,  simulacións  e  actividades
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.
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1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
O metabolismo II. O anabolismo

Descrición da unidade
A unidade iníciase coa definición de anabolismo xa vista na unidade anterior e ofrécese unha
visión  xeral  das  rutas  anabólicas  máis  comúns  (anabolismo  de  glícidos,  de  lípidos  e  de
proteínas) e das rutas anabólicas exclusivas dos organismos autótrofos. Utilizáronse esquemas
moi simples que axuden aos estudantes a lembrar que os procesos anabólicos son procesos
construtivos que requiren enerxía. 

Unha vez que se ten a visión xeral dos procesos anabólicos, as epígrafes seguintes dedícanse
ao  estudo  da  fotosíntese,  primeiro  cunha  introdución  para  explicarlles  aos  alumnos  e  as
alumnas que non sempre o dador de hidróxeno é a auga e o aceptor é o dióxido de carbono,
que existen outros casos. 

A  continuación,  descríbense  con  detalle  as  fases  luminosa  e  escura  da  fotosíntese.  É
importante que os alumnos e as alumnas coñezan os tipos de clorofila e o funcionamento dun
fotosistema, en que consiste a fotofosforilación e as diferenzas entre o transporte cíclico e non
cíclico  de  electróns;  para  iso,  ao  final  da  epígrafe,  inclúese  unha  táboa  que  mostra
resumidamente estas diferenzas. 

Da fase escura ou ciclo de Calvin, tense que insistir na súa localización celular, nos produtos
iniciais e finais, e na necesidade de dar tres voltas para obter unha molécula de G3P. 

Os estudantes deben recoñecer en gráficas como inflúen a temperatura, a concentración de
CO2 e de O2, a humidade e a intensidade da luz na fotosíntese. 

Ao igual que na unidade anterior, o alumnado debe saber definir cada fase das diferentes rutas
metabólicas e a súa localización celular, explicar os procesos fundamentais que suceden nelas,
e coñecer os compostos iniciais e finais, así como algúns metabolitos intermedios de interese.
Ademais, debe ser capaz de recoñecer, sobre esquemas, as distintas fases da fotosíntese. 

A unidade finaliza coa quimiosíntese, as súas fases e os tipos de organismos que a realizan.
Os alumnos e as alumnas teñen que lembrar algúns nomes de bacterias que realizan estes
procesos. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

½ da 4.ª semana de febreiro e 1.ª, ½  2.ª  semanas de marzo.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Describir o concepto de anabolismo e coñecer algunhas rutas do anabolismo heterótrofo 
como a gliconeoxénese e a glicoxenoxénese. 

-  Explicar a ecuación xeral da fotosíntese e diferenciar entre fotosíntese osixénica e 
anosixénica.



-  Decribir a fase luminosa da fotosíntese: a captación da luz, o transporte de electróns non 
cíclico e cíclico, e a fotofosforilación; coñecer o seu balance enerxético e a súa localización 
celular.

-   Explicar a fase escura da fotosíntese ou ciclo de Calvin, a súa relación coa fase luminosa, o 
seu balance enerxético e a súa localización celular.

-  Coñecer os factores que inflúen na fotosíntese. 

-  Explicar a quimiosíntese, coñecer as súas fases, a súa importancia ecolóxica e os 
organismos que a realizan. 

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  O anabolismo. Rutas 
anabólicas comúns

-  Representación 
esquemática do 
anabolismo dos 
glícidos, dos lípidos e 
das proteínas.

-  A fotosíntese e as súas 
fases  

-  A ecuación xeral da 
fotosíntese. 

-  A fase luminosa. A 
captación da luz. O 
transporte de electróns. 
A fotofosforilación

-  O funcionamento dun 
fotosistema. 

-  O fluxo electrónico 
fotosintético e a 
fosforilación oxidativa.

-  A fase escura. O ciclo 
de Calvin

-  Formulación da 
ecuación de fixación 
do CO2. 

  1.  Explicar o proceso da
fotosíntese, as súas 
fases, a discusión da
súa ecuación xeral e 
comprender o papel 
dos pigmentos 
fotosintéticos na 
transformación da 
enerxía lumínica en 
enerxía química.

  1.1.  Define o proceso da 
fotosíntese, indicando 
que organismos a 
realizan, cal é a súa 
función, cales as súas 
fases, a procedencia do 
osíxeno molecular 
desprendido e a súa 
ecuación xeral, e 
poñendo de manifesto o 
seu carácter redox con 
necesidade de enerxía.

CCL,

CMCT,

CAA

  1.2.  Explica os principais 
pigmentos fotosintéticos,
a súa función, o 
concepto de 
fotosistema, como se 
produce o fluxo de 
electróns impulsado 
pola luz (á vista do 
chamado esquema Z), o
balance global da fase 
lumínica e como se 
produce a 
fotofosforilación no fluxo
cíclico e non cíclico.

CCL,

CMCT



-  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.

  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 

  6.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, coidando 
os instrumentos e o 
material empregado.

CSC



execución e 
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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e 
as estratexias apropiadas.

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

-  Calcula o número de electróns
necesarios para reducir unha 
molécula de NADP+ e para 
liberar unha molécula de 
osíxeno.

-  Describe o concepto de 
anabolismo e coñece 
algunhas rutas do anabolismo 
heterótrofo como a 
glicoxénese e a glicoxénese. 

-  Explica a ecuación xeral da 
fotosíntese e diferencia entre 
fotosíntese osixénica e 
anosixénica.

-  Describe a fase luminosa da 
fotosíntese, coñece o seu 
balance enerxético e a súa 
localización celular.

-  Explica a fase escura da 
fotosíntese ou ciclo de Calvin, 
a súa relación coa fase 
luminosa, o seu balance 
enerxético e a súa localización
celular.

-  Deduce como inflúen algúns 
factores ambientais no 
rendemento da fotosíntese. 

-  Explica a quimiosíntese, 
coñece as súas fases, a súa 
importancia ecolóxica e os 
organismos que a realizan.

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

- Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Define e utiliza correctamente 
termos relacionados coa 
unidade como anabolismo, 
gliconeoxénese, 
glicoxenoxénese, fotosíntese, 
quimiosíntese, fotosistema, 
nitrificación, etc.

-  Utiliza con corrección a 
linguaxe escrita e oral para 
expresar os coñecementos 
adquiridos sobre o 
funcionamento dos 
fotosistemas, a síntese de 
ATP na fase luminosa, a 
función dos pigmentos 
fotosintéticos, etc.

-  Realiza textos con corrección 
para elaborar o resumo final 
da unidade.

-  Realiza a lectura comprensiva 
da lectura inicial e extrae as 
ideas principais.  



Competencia dixital - Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento..

-  Usa habitualmente a 
información incluída na web 
de Anaya para afianzar a 
comprensión de conceptos 
sobre os pigmentos 
fotosintéticos, resolver o test 
de autoavaliación e repasar os
contidos iniciais, etc.

Conciencia e expresións 
culturais

- Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Coñece as formas de 
representar as moléculas e 
valora a súa correcta 
representación.

-  Interpreta esquemas da fase 
luminosa da fotosíntese. 

-  Utiliza debuxos esquemáticos 
para representar a 
fotofosforilación non cíclica e 
a quimiosíntese.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Aplica o coñecemento 
científico adquirido para 
explicar as características do 
anabolismo, a fotosíntese e a 
quimiosíntese.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

- Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas.

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

-  Mostra iniciativa á hora de 
participar nos traballos 
propostos. 

-  Deduce, a partir dos 
coñecementos adquiridos, a 
procedencia do ATP e do 
NADPH utilizado no ciclo de 
Calvin. 

-  Deduce o efecto da 
acumulación de H+ no espazo
intermembrana na síntese de 
ATP.

Aprender a aprender - Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos.

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Utiliza os mapas conceptuais 
da unidade para estruturar os 
contidos.

-  Resume nun esquema 
conceptual a fotofosforilación 
non cíclica e a quimiosíntese. 

-  Elabora táboas coas 
diferenzas entre o transporte 
de electróns non cíclico e o 
transporte cíclico, e dos 
procesos do ciclo de Calvin.

-  Autoavalíase realizando o 
resumo final da unidade, o 
test de autoavaliación e as 
actividades de peche desta 
unidade.

6. RECURSOS



Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades das distintas epígrafes, as 
actividades de reforzo e ampliación que se propoñen ao final da unidade e o resumo ao 
rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Material de laboratorio diverso (tubos de ensaio, papel de filtro, disolvente, pipetas, etc.) para 
identificar pigmentos fotosintéticos.

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que lle servirán ao alumnado 
para ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na  web  de  Anaya,  dispón  de  diferentes  vídeos,  presentacións,  simulacións  e  actividades
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 12.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Xenética mendeliana

Descrición da unidade
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos
aprendidos sobre os ácidos nucleicos. O repaso da súa estrutura axudaralles a entender mellor
os conceptos de xenética. 



O desenvolvemento da unidade iníciase estudando conceptos xerais de xenética, para que os
estudantes poidan definilos de xeito claro e utilizalos con soltura ao longo da unidade. 

Continúase cos traballos  de Mendel,  sinalando cales foron os seus principais  acertos para
seguir cos seus experimentos e as leis que, máis tarde, foron formuladas. A formulación das
leis  de  Mendel  destácanse  nun  recadro  e,  posteriormente,  explícanse  e  descríbense  os
experimentos que Mendel levou a cabo. Neste momento, pódese facer un inciso e recordar as
características do método científico,  a dificultade de elaborar teorías e de que estas sexan
aceptadas pola comunidade científica. 

As variacións da herdanza mendeliana inclúense no libro de texto e é decisión do profesorado
que se traten con maior ou menor profundidade. 

Na explicación da teoría cromosómica da herdanza, trátanse de xeito sinxelo e utilizando un
esquema, os conceptos de ligamento e de recombinación. 

A unidade complétase co tratamento da xenética do sexo: determinación do sexo, herdanza
ligada ao sexo e caracteres limitados ou influídos por este. 

Nas  páxinas  finais  encóntranse  unha  serie  de  actividades  que  servirán  para  repasar  os
conceptos xerais de xenética, as leis de Mendel e algúns problemas variados. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

½ 2.ª semana de marzo e 3.ª semana de marzo.

3.  OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

-  Coñecer os conceptos xerais de xenética mendeliana.

-  Explicar as leis de Mendel.

-  Resolver problemas de xenética nos que se descubra o xenotipo a partir de cruzamentos con
fenotipos coñecidos.

-  Explicar a teoría cromosómica da herdanza.

-  Coñecer as variacións máis importantes do modelo mendeliano.

-  Comprender as características da herdanza ligada ao sexo.

-  Coñecer e saber aplicar na resolución de problemas as enfermidades ligadas á herdanza dos
cromosomas sexuais.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Conceptos xerais da 
xenética mendeliana

-  Cromosomas 
homólogos e non 
homólogos

-  Os traballos de 
Mendel. Os 
experimentos de 

  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



Mendel. As leis de 
Mendel

-  Hipótese sobre as 
causas polas que a 
publicación dos 
traballos de Mendel 
pasou inadvertida no
seu momento. 

-  A teoría cromosómica 
da herdanza

-  Variacións da herdanza
mendeliana: relación 
de dominancia, 
interaccións xénicas, 
alelismo múltiple e 
herdanza polixénica

-  A xenética do sexo. 
Determinación do 
sexo. Herdanza ligada 
ao sexo 

-  Emprego de 
métodos estatísticos 
para analizar os 
resultados de 
diferentes tipos de 
cruzamentos en 
relación coa 
herdanza ligada ao 
sexo.

  2.2.  Explica a terminoloxía 
que permite traballar a 
xenética mendeliana.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.3.  Enuncia as leis de 
Mendel, as explicacións 
que actualmente se dan 
aos resultados que 
obtivo, e as relacións de
dominancia.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.  Resolver problemas 
de xenética nos que 
se descubra o 
xenotipo a partir de 
cruzamentos con 
fenotipos coñecidos.

  3.1.  Resolve problemas de 
xenética descubrindo 
xenotipos e aplicando a 
análise estatística aos 
resultados.

CMCT,

CAA

  4.  Explicar a teoría 
cromosómica da 
herdanza.

  4.1.  Define en que consiste a
teoría cromosómica da 
herdanza.

CCL,

CMCT,

CAA

  5.  Coñecer as 
excepcións ao modelo
mendeliano.

  5.1.  Define os conceptos de 
epistasia, alelismo 
múltiple, xenes letais e 
herdanza polixénica, 
aplicándoos a algúns 
exemplos.

CCL,

CMCT,

CAA

  5.2.  Elabora esquemas das 
distintas posibilidades 
de determinación do 
sexo.

CMCT,

CAA

  6.  Sinalar as 
características da 
herdanza ligada ao 
sexo e a transmisión 
de caracteres ligados 
ao sexo.

  6.1.  Resolve problemas de 
herdanza ligada ao sexo
en casos sinxelos. CMCT,

CAA

  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 

  8.1.  Coñece e respecta as 
normas de seguridade 
no laboratorio, coidando 
os instrumentos e o 
material empregado.

CSC



interpretando os seus 
resultados.

  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

5.  COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

- Resolver problemas 
seleccionando os datos e 
as estratexias apropiadas.

-  Valora a importancia dos 
experimentos de Mendel e 
os grandes acertos que tivo.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para resolver os 
problemas de xenética 
formulados, como o cálculo 
de frecuencias e a 
representación dos 
resultados en fraccións 
simplificadas.

-  Coñece a importancia do 
estudo da xenética 
mendeliana para os estudos 
actuais de xenética.

Comunicación lingüística - Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

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

- Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Le con interese os textos e 
fai unha lectura comprensiva
dos contidos de cada 
epígrafe.

-  Utiliza o vocabulario 
adecuado para definir 
conceptos relacionados coa 
herdanza mendeliana, como 
xenes, alelos, fenotipos, 
heterocigótico...

-  Redacta e expón oralmente, 
con corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a 
importancia biolóxica dos 
traballos realizados por 
Mendel para o 
desenvolvemento posterior 
da xenética.

-  Elabora o seu propio resumo
utilizando a guía da unidade.

Competencia dixital - Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

-  Consulta a web de Anaya 
para coñecer os resultados 
de cruzamentos entre 
distintas variedades de trigo.

-  Consulta os contidos da 
unidade na web para 
afianzalos.

-  Fai presentacións para os 
seus compañeiros e 
compañeiras sobre a 
importancia do estudo dos 
experimentos de Mendel e 
as variacións da herdanza 
mendeliana.



Conciencia e expresións 
culturais

- Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Aprecia a importancia que 
teñen as ilustracións para 
representar os carácteres 
presentes nas especies que 
se cruzan.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten
o estudo da teoría 
cromosómica da herdanza.

-  Recoñece a importancia do 
traballo científico que levou a
comprender que existen 
enfermidades xenéticas, é 
dicir, ligadas á herdanza dos
cromosomas.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

- Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta
delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para realizar as 
actividades e proxectos 
encomendados.

-  Mostra interese por coñecer 
as investigacións que se 
realizan en xenética. 

-  Expresa que proxectos 
levaría a cabo para coñecer 
os resultados do cruzamento
de especies non tratadas no 
tema.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos.

- Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Aprende das estratexias que 
se proporcionan no texto 
para a resolución de 
problemas e as aplica. 

-  Esquematiza a forma en que
se leva a cabo a herdanza 
biolóxica.

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras
de semellante nivel.

6.  RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes actividades interactivas que constitúen un apoio eficaz 
para o estudo da unidade e de cruzamentos entre distintos organismos que se poderán utilizar 
para a ampliación de contidos.



- O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7.  MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 13.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A base molecular da herdanza

Descrición da unidade
Antes de comezar, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos aprendidos en
unidades  anteriores,  o  que  lles  facilitará  a  comprensión  dos  contidos  que  se  irán
desenvolvendo ao longo desta unidade. Algúns destes conceptos son o de xene, a estrutura
das proteínas e os enzimas, as estruturas do ADN e dos distintos tipos de ARN, etc. 

O desenvolvemento da unidade iníciase cos experimentos realizados por Griffith, Hershey e
Chase, que probaron que o ADN é o portador da información xenética. Os estudantes teñen
que analizar os traballos de investigación que levaron a coñecer a natureza molecular do xene. 

Continúase coa estrutura dos xenes e como se produce o fluxo da información xenética, para
pasar, a continuación, a explicar os procesos responsables de que a información flúa ata que
se produza a síntese de proteínas. 

Nas páxinas seguintes, detállase a replicación e os seus tipos, as fases da transcrición e o
código xenético coas súas características, para chegar á tradución. 

Nos apartados seguintes, trátase a regulación da expresión xénica tanto en procariotas coma
en eucariotas.

2.  TEMPORALIZACIÓN

4.ª semana de marzo..



3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Coñecer as evidencias de que o ADN é o portador da información xenética e definir os 
conceptos clásico e molecular de xene. 

- Comprender como se leva a cabo a replicación e os enzimas que interveñen tanto en 
organismos procariotas como eucariotas.

- Coñecer o dogma central da bioloxía molecular e describir as fases do proceso da 
transcrición, explicando as diferenzas deste proceso en organismos procariotas e 
eucariotas. 

- Precisar o concepto de código xenético e as súas características.

- Comprender o mecanismo da tradución.

- Describir como se produce a regulación da expresión xénica.

- Mostrar iniciativa e perseveranza á hora de afrontar os problemas e de defender opinións, e 
desenvolver actitudes de respecto e colaboración ao traballar en grupo.

- Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas, describindo a súa 
execución e interpretando os seus resultados.

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

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Evidencias do ADN 
como portador da 
información 
xenética

-  Os experimentos 
de Griffith, 
Hershey e Chase.

-  O dogma central da 
bioloxía molecular

-  Estrutura dos 
xenes. Definición 
clásica e molecular

-  A replicación do 
ADN. Os 
mecanismos de 
replicación en 
procariotas e 
eucariotas

  1.  Distinguir os enfoques 
formal e molecular no 
concepto de xene, e 
explicar como se produce 
nunha célula o fluxo da 
información xenética.

  1.1.  Define o concepto de 
xene, cales son as súas
funcións, como flúe a 
información xenética no
seo da célula.

CCL,

CMCT,

CAA

  2.  Describir o proceso de 
replicación do ADN, tanto 
en procarióticos coma en 
eucarióticos, e indicar as 
funcións das moléculas 
que interveñen no 
devandito proceso.

  2.1.  Explica as hipóteses 
que se propuxeron 
sobre a replicación do 
ADN, os enzimas que 
participan na súa 
síntese, os problemas 
que formula a forquita 
de replicación e cal é a 
súa solución, e 
distingue a replicación 
en eucarióticos e en 
procarióticos.

CMCT,

CCL,

CAA



-  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.

  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

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

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

CCEC



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITTORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descrittor Desempeño

Competencia matemática
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

-  Recoñecer a 
importancia da ciencia 
na nosa vida cotiá.

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

-  Valora o traballo científico, desde o
establecemento da relación entre a
xenética e a bioquímica, ata as 
actuais técnicas de manipulación 
xenética.

-  Aplica os coñecementos adquiridos
para explicar como se produce a 
replicación, a transcrición e a 
tradución do ADN. 

-  Coñece a importancia do 
coñecemento do código xenético e 
a necesidade de que existan 
mecanismos responsables da 
regulación da expresión xénica.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

-  Manter unha actitude 
favorable cara á 
lectura.

-  Le con interese os textos e fai 
unha lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

-  Utiliza o vocabulario adecuado 
para definir conceptos 
relacionados coa base molecular 
da herdanza e a transmisión da 
información xenética: xene, 
replicación, cebador, cadea 
adiantada, operón...

-  Redacta e expón oralmente con 
corrección e utilizando o 
vocabulario adecuado, a 
importancia biolóxica dos traballos 
realizados para o descubrimento 
da transmisión da información 
xenética ata chegar á síntese de 
proteínas e a súa regulación.

-  Elabora o seu propio resumo 
utilizando a guía da unidade.

Competencia dixital -  Empregar distintas 
fontes para a busca de 
información.

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a 
construción de 
coñecemento.

-  Consulta a web de Anaya para 
coñecer o esquema orixinal do 
dogma central da bioloxía.

-  Consulta os contidos da unidade 
na web para afianzalos.

-  Fai presentacións sobre o proceso 
da transcrición e a tradución.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con 
sentido estético.

-  Aprecia a importancia que teñen as
animacións, creadas utilizando 
distintos movementos e cores, para
entender o fluxo da información 
xenética.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Valora a importancia que ten o 
estudo da base molecular da 
herdanza.

-  Recoñece a importancia do traballo
científico que levou a comprender 



que o código xenético é case 
universal e, a través do seu 
estudo, coñecer a correspondencia
entre os aminoácidos que 
compoñen as proteínas e os 
tripletes de nucleótidos do ARNm 
que os codifican.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

-  Mostrar iniciativa 
persoal para iniciar ou 
promover accións 
novas.

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

-  Planifica o seu tempo de traballo 
para realizar de forma adecuada 
as tarefas recomendadas.

-  Mostra interese por comprender as
investigacións que levan a coñecer
o código xenético. 

-  Expresa que proxectos levaría a 
cabo para coñecer a estrutura do 
ADN de distintos organismos.

Aprender a aprender -  Desenvolver 
estratexias que 
favorezan a 
comprensión rigorosa 
dos contidos.

-  Avaliar a consecución 
de obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Investiga e sabe explicar como se 
produce a replicación descontinua 
do ADN cos fragmentos de 
Okazaki.

-  Esquematiza de forma gráfica as 
hipóteses sobre os tipos de 
replicación do ADN.

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras de 
semellante nivel. 

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade, e o 
resumo que se propón ao final en «Fai o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc. que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE



O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 14.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Xenética e evolución

Descrición da unidade
Antes de comezar esta unidade, os alumnos e as alumnas deben lembrar algúns conceptos
aprendidos  sobre  a  estrutura  dos  cromosomas,  a  selección  natural  segundo  Darwin,  a
herdanza  polixénica  e  as  características  do  código  xenético.  O  repaso  destes  contidos
axudaralles a entender mellor os conceptos de xenética e de evolución.

O  desenvolvemento  da  unidade  iníciase  estudando  o  concepto  de  mutación  e  a  súa
clasificación, para que os estudantes poidan definilo de xeito claro e utilizalo con soltura ao
longo da unidade. 

Tense que facer fincapé en sinalar as diferentes características do proceso de expresión xénica
en procariotas  e  en eucariotas,  e  a  influencia  das mutacións  xénicas  na diversidade  e  na
evolución dos seres vivos. 

Continúase  cos  mecanismos  de  reparación  do  ADN,  as  teorías  do  darwinismo  e  o
neodarwinismo.  Neste  momento,  pódese  facer  un  inciso  e  recordar  as  características  do
método  científico,  a  dificultade  de  elaborar  teorías  e  de  que  estas  sexan  aceptadas  pola
comunidade científica.

A xenética de poboacións trátase desenvolvendo a lei de Hardy-Weinberg e os factores que
poden alterar as condicións dunha poboación ideal, que son a mutación, a migración, a deriva
xenética, o apareamento selectivo e a selección natural.

Na explicación das alternativas ao neodarwinismo, compáranse mediante esquemas as teorías
puntualismo e gradualidade.

A unidade complétase co tratamento das evidencias da evolución. 
Nas páxinas finais atópase unha serie de actividades que servirán para repasar os conceptos
xerais de xenética, as leis de Mendel e algúns problemas variados. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

5.ª semana de marzo.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



- Coñecer o concepto de mutación e a súa clasificación.

- Explicar os mecanismos de reparación do ADN.

- Explicar o darwinismo e o neodarwinismo.

- Saber calcular frecuencias xenotípicas e xénicas.

- Comprender os postulados da lei de Hardy-Weinberg.

- Coñecer os factores que alteran as condicións dunha poboación ideal,  segundo a lei  de
Hardy-Weinberg.

- Explicar as alternativas ao neodarwinismo.

- Comprender as evidencias da evolución.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
CC

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

-  Elaboración de 
mapas conceptuais 
que mostren a 
clasificación dos 
diferentes tipos de 
mutacións.

-  Os mecanismos de 
reparación do ADN.

-  As vías de 
reparación do ADN  

-  Evolución por 
selección natural. O 
darwinismo.

-  Mutacións e evolución.
O neodarwinismo

-  Xenética de 
poboacións

-  Frecuencias xénicas 
e xenotípicas.

-  Lei de Hardey-
Weinberg.

-  Alternativas ao 
neodarwinismo

  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



-  Teoría dos equilibrios
interrompidos.

-  O neutralismo.

-  Outras fontes de 
variabilidade 
xenética.

-  As probas da evolución

  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

  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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

-  Recoñecer a importancia 
da ciencia na nosa vida 
cotiá.

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

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

-  Comprender e interpretar a
información presentada en 
formato gráfico.

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e 
as estratexias apropiadas.

-  Explica que son as 
transicións e as 
transversións.

-  Describe os mecanismos de 
reparación do ADN.

-  Diferencia as mutacións 
beneficiosas das 
prexudiciais.

-  Diferencia entre 
macroevolución e 
microevolucion.

-  Identifica os axentes 
mutaxénicos máis 
frecuentes.

-  Calcula frecuencias alélicas 
e xenotípicas a partir de 
datos dunha poboación.

-  Interpreta distintos 
mecanismos de selección 
natural representados 
mediante unha función 
gráfica.



Comunicación lingüística -  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

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

-  Utiliza o vocabulario 
adecuado para definir 
conceptos relacionados coa 
xenética e a evolución, como
mutación, deriva xenética e 
frecuencias xénicas.

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas e fai unha 
lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

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

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción 
de coñecemento. 

-  Explica os mecanismos de 
illamento reprodutor 
precigóticos a partir da 
análise dun material da web 
de Anaya.

-  Visualiza o vídeo «Relación 
entre xenética e evolución» 
e escribe un texto no que 
explica por que o caso de 
Biston betularia apoia a 
teoría sintética.

Conciencia e expresións 
culturais

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

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido 
estético.

-  Argumenta as distintas 
evidencias que demostran o 
feito evolutivo.

-  Analiza as achegas da teoría
do puntualismo á explicación
do proceso evolutivo.

-  Representa cun debuxo a 
duplicación como mutación.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

-  Escoita con atención outras 
opinións e respecta a 
quenda de palabra.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar conta
delas. 

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

-  Achega exemplos de 
mutacións beneficiosas e 
prexudiciais.

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para realizar as 
actividades e proxectos 
encomendados.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos 
contidos.

-  Avaliar a consecución de 

-  Elabora un esquema 
conceptual no que clasifica 
os axentes mutaxénicos.



obxectivos de aprendizaxe.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes actividades interactivas que constitúen un apoio eficaz 
para o estudo da unidade e de cruzamentos entre distintos organismos, que se poderán utilizar 
para a ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 15.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
Os microorganismos

Descrición da unidade



Con esta unidade ábrese o bloque dedicado á microbioloxía, que inclúe os contidos referentes
ás formas acelulares (plásmidos, viroides e prións) e aos virus, que, malia que non son seres
vivos, pasaron a formar parte do estudo que tradicionalmente abranguía a microbioloxía. 

A unidade iníciase co estudo dos virus, a súa estrutura, clasificación,  morfoloxía e os seus
ciclos de multiplicación.  O virus da sida tratarase en profundidade nos temas dedicados ao
sistema inmunitario e ás súas alteracións. Ademais de coñecer as diferenzas entre os ciclos
lítico  e  lisoxénico  dos  virus,  os  estudantes  teñen  que  diferencialos  en  esquemas.  A
continuación,  descríbense  os  viroides,  os  prións  e  os  plásmidos,  facendo  fincapé  na
importancia destes últimos na enxeñaría xenética. 

A  continuación,  a  unidade  dedícase  a  explicar  as  características  estruturais  dos
microorganismos dos reinos moneras, protista e fungos. Con esta exposición preténdese que
os alumnos e as alumnas coñezan a heteroxeneidade dos grupos taxonómicos nos que se
inclúen os microorganismos. 

Cando se describen as eubacterias, convén lembrar as paredes celulares que se estudaron na
unidade 6, para que se establezan as diferenzas entre os distintos tipos. 

Despois,  a unidade desenvolve os contidos relacionados coa transcendencia  que teñen os
microorganismos nos ciclos bioxeoquímicos (detállanse o ciclo do carbono e o do nitróxeno) e
na  saúde  do  ser  humano.  As  aplicacións  da  microbioloxía  nas  industrias  alimentaria  e
farmacéutica, e na mellora do ambiente, trátanse na unidade 16, dedicada á biotecnoloxía.

Descríbese o concepto de enfermidade infecciosa e noméanse algunhas das máis importantes,
as súas formas de transmisión e as medidas que se deben tomar fronte a elas. 

Na  última  parte,  abórdase  a  preparación  dos  microorganismos  e  o  seu  mantemento  nun
ambiente controlado para a súa observación e estudo. Nela repásanse diversas técnicas de
illamento,  esterilización ou sementeira,  que permiten o seu cultivo, en diferentes medios,  e
analízase o seu crecemento no laboratorio nas condicións máis apropiadas. 

Se  se  dispón  de  medios  no  centro,  recoméndase  levar  a  cabo  algunha  actividade  de
sementeira, para, posteriormente, observar as diferentes formas bacterianas ao microscopio
óptico. 

A  unidade  contén  numerosas  fotografías  e  esquemas  co  fin  de  facilitar  a  aprendizaxe
comprensiva duns conceptos que se prestan á memorización mecánica. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

1.ª semana de abril.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Coñecer o concepto de virus, a súa composición, estrutura e tipos, así como a súa orixe e
multiplicación.

- Diferenciar entre plásmidos, viroides e prións, e os tipos de enfermidades que producen.

- Coñecer as características das bacterias, a súa reprodución e os seus tipos.

- Diferenciar  entre os protozoos e as algas,  saber cales son as súas características e as
clasificacións respectivas.

- Coñecer as características e os tipos de fungos.

- Explicar os ciclos bioxeoquímicos do carbono e do nitróxeno.

- Comprender a relación dos microorganismos coas enfermidades infecciosas.

- Describir algunhas enfermidades infecciosas importantes, así como as vías de transmisión e
a prevención da enfermidade infecciosa en xeral. 



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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
CC

-  Os virus
-  A organización dos 

virus.
-  Clasificación.
-  Ciclos de 

multiplicación.

-  Outras formas acelulares:
plásmidos, viroides e 
prións

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

-  Observación ao 
microscopio 
electrónico de 
diferentes bacterias.

-  Representación de 
distintas formas 
bacterianas.

-  Diferenzas entre a 
estrutura dun virus e 
dunha bacteria.

-  Os microorganismos do 
reino protista: os 
protozoos e as algas

-  As características do 
reino protista.

-  Os microorganismos do 
reino fungos

-  As características do 
reino fungos.

-  Os microorganismos e os
ciclos bioxeoquímicos

-  O ciclo do carbono.
-  O ciclo do nitróxeno.

-  Análise da importancia 
dos microorganismos nos
ecosistemas

-  Os microorganismos 
como axentes 

  1.  Salientar as características
xerais dos virus e as fases
de replicación do xenoma 
vírico.

  1.1.  Explica o concepto
de virus, a súa 
orixe, a súa 
composición 
química e a súa 
estrutura, e a 
morfoloxía dos 
diferentes tipos de
virións.

CMCT,

CCL,

CAA

  2.  Detallar os ciclos de 
multiplicación vírica e o 
concepto de retrovirus.

  2.1.  Define as fases do
ciclo de 
multiplicación 
lítico e lisoxénico, 
e identifica o 
modo de 
actuación dos 
retrovirus.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.  Distinguir as distintas 
formas acelulares e a súa 
relación coas células 
procariotas e eucariotas.

  3.1.  Indica as 
características 
xerais e a 
actividade 
biolóxica dos 
plásmidos; a 
natureza dos 
prións e a 
estrutura, a 
composición 
química e a 
función biolóxica 
dos viroides.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Explicar as características 
xerais de cada un dos 
reinos moneras, protistas 
e fungos.

  4.1.  Indica, dunha 
forma xeral, as 
características 
dos reinos 
moneras, protistas
e fungos.

CMCT,

CCL,

CAA

  5.  Sinalar os grupos 
taxonómicos que inclúen 
microorganismos, 
baseándose na 
clasificación dos cinco 
reinos.

  5.1.  Describe a 
morfoloxía e a 
función de cada 
un dos reinos aos 
que pertencen os 
microorganismos.

CMCT,

CCL,

CAA



causantes de 
enfermidades 
infecciosas

-  As medidas 
preventivas ou 
profilácticas fronte ás 
enfermidades 
infecciosas. Os 
métodos curativos

-  Indicación dos diferentes 
modos de actuación 
bacteriana e de 
transmisión dos 
patóxenos, poñendo 
exemplos en cada caso

-  Os métodos de estudo 
dos microorganismos. Os
cultivos microbianos

-  As técnicas de 
esterilización 
microbiana. 

-  Preparación de 
medios de cultivo 
para o estudo de 
microorganismos e 
utilización do método 
de sementeira nunha 
placa Petri.

-  Observación 
microscópica dos 
microorganismos.

-  Interpretación de 
gráficas que mostren 
un crecemento 
bacteriano nun medio
pechado.

  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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Ofrece datos estatísticos 
sobre determinadas 
enfermidades infecciosas.

-  Explica a importancia dos 
fungos para o ser humano.

-  Aplica os coñecementos 
adquiridos para resolver 
diferentes preguntas e 
problemas sobre as vías de 
transmisión e o 
desenvolvemento das 
enfermidades infecciosas.

Comunicación lingüística -  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e coherencia. 

-  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Expón as características dos 
diferentes grupos de 
microorganismos.

-  Define conceptos relacionados
cos distintos grupos de 
microorganismos e coa 
enfermidade infecciosa tales 
como: plásmido, episoma, 
saprófito, toxina, virulencia, 
infección, botulismo, medidas 
profilácticas.

-  Resolve as actividades 
propostas na unidade e o 
resumo proposto ao final desta
con corrección e coherencia, 
usando o vocabulario preciso.

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas e fai unha 
lectura comprensiva dos 
contidos de cada epígrafe.

Competencia dixital -  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción
de coñecemento.

-  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

-  Usa con eficacia os recursos 
incluídos en 
www.anayadigital.com para 
obter información sobre os 
diferentes tipos de 
microorganismos, os 
instrumentos e as técnicas 
para o seu estudo, e o 
coñecemento das 
enfermidades infecciosas e os 
seus mecanismos de 
transmisión.

-  Obtén información sobre os 
microorganismos e as 
enfermidades producidas por 
moitos deles.

file:///C:/Users/Director/Desktop/Documents/www.anayadigital.com


Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido
estético.

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

-  Debuxa unha célula 
procariota, tomando como 
base unha ilustración incluída 
no libro.

-  Utiliza imaxes de microscopía 
para o estudo dos 
microorganismos e as súas 
estruturas.

-  Le con interese os contidos 
relacionados cos métodos de 
estudo dos microorganismos.

-  Relaciona o uso indebido de 
antibióticos con algúns 
problemas sanitarios.

-  Infórmase sobre o primeiro 
antibiótico descuberto e a 
persoa que fixo o achado.

-  Extrae conclusións sobre a 
enfermidade producida polo 
virus do Ébola e as súas vías 
de contaxio.

Competencias sociais e 
cívicas

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

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

-  Achega exemplos de 
diferentes vehículos de 
transmisión de enfermidades 
infecciosas.

-  Escoita con atención as 
intervencións do resto de 
compañeiras e compañeiros, e
respecta a quenda de palabra.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Mostrar iniciativa persoal 
para iniciar ou promover 
accións novas. 

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para realizar as 
actividades e os proxectos 
encomendados.

-  Interésase por coñecer as 
investigacións que se realizan 
sobre as enfermidades 
infecciosas. 

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos
contidos.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Elabora un cadro comparativo 
entre plásmidos, viroides e 
prións, no que especifica o seu
descubridor, a súa 
composición e a súa forma de 
vida.

-  Organiza nun esquema os 
diferentes grupos de protistas 
estudados.

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras 
de semellante nivel.



6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Material de laboratorio diverso (microscopio, micrótomos, portaobxectos, placas Petri, 
colorantes, etc.) para poder observar os microorganismos en diferentes preparacións 
sinxelas.

-  Preparacións microscópicas de bacterias, protozoos, algas e fungos, que permitirán poñer en
práctica os seus coñecementos teóricos, identificando os diferentes tipos de 
microorganismos.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

  UNIDADE 16

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
A biotecnoloxía

Descrición da unidade
Este tema, que aparece frecuentemente relegado a unha posición última do temario e cunha
repercusión normalmente pequena na construción das probas PAU, é, non obstante, dunha
especial transcendencia para a comprensión da realidade e a actualidade científica. A maior
parte das noticias  científicas vinculadas á biomedicina  ten que ver  con desenvolvementos,



avances ou aplicacións da biotecnoloxía. Esta unidade estruturouse en tres partes, claramente
diferenciadas:  por  un  lado,  unha  exposición  dos  instrumentos,  ferramentas,  técnicas  e
procedementos de maior importancia no traballo biotecnolóxico; por outro, unha revisión dos
principais campos nos que a biotecnoloxía se está a aplicar; e, finalmente, expóñense os datos
clave  que  deben  permitir  ao  alumnado,  asesorado  polo  profesor,  reflexionar  sobre  as
connotacións éticas e sociais da biotecnoloxía, e favorecer a adopción de criterios persoais
fundados a favor ou en contra dos diferentes aspectos desta nova bioloxía. 

Iníciase o tema cunha comparación entre os procesos biotecnolóxicos tradicionais, baseados
nas fermentacións, e a nova biotecnoloxía, apoiada na enxeñería xenética. 

Entre as técnicas presentadas na unidade destácanse: os anticorpos monoclonais, a tecnoloxía
do  ADN  recombinante,  os  procedementos  de  clonación  xénica,  a  reacción  en  cadea  da
polimerase,  a  secuenciación  do  ADN,  a  transxénese  e  a  clonación  mediante  transferencia
somática de núcleos. 

Co  fin  de  que  os  estudantes  poidan  valorar  as  aplicacións  da  biotecnoloxía,  descríbense
algunhas delas nas industrias alimentaria, química e enerxética; na minería, na agricultura e na
gandería; na medicina e no medio. 

No  último  bloque  atoparanse  referencias  aos  aspectos  éticos  e  sociais  vinculados  ao
desenvolvemento da biotecnoloxía. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

3.ª e ½ 4ª semanas de abril.
3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Comprender en que consiste a biotecnoloxía.

- Coñecer as técnicas da biotecnoloxía.

- Explicar as conclusións do Proxecto Xenoma Humano.

- Comprender o concepto de clonación, os seus procesos e as súas aplicacións.

- Referir as aplicacións da biotecnoloxía na industria, na agricultura, no medio e na medicina.

- Coñecer os aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Os procesos biolóxicos 
tradicionais e as novas 
biotecnoloxías

-  A evolución da 
biotecnoloxía. 

-  A formación dos 
anticorpos 
monoclonais. 

  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



-  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 

  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

  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



5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño

Competencia matemática 
e competencias básicas 
en ciencia e tecnoloxía

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

-  Recoñecer a importancia da 
ciencia na nosa vida cotiá.

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

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

-  Explica en que consiste un 
cultivo celular.

-  Explica o funcionamento dos
enzimas de restrición.

-  Indica as aplicacións 
terapéuticas da clonación.

-  Interpreta as conclusións do 
Proxecto Xenoma Humano.

-  Describe as aplicacións dos 
microorganismos nos 
procesos industriais.

-  Explica as aplicacións que 
ten a biotecnoloxía no 
transplante de órganos.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido dos 
textos escritos e orais. 

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación e 
coherencia. 

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

-  Utiliza o vocabulario 
adecuado para definir 
conceptos relacionados coa 
biotecnoloxía, como 
biotecnoloxía, enxeñería 
transxénica, transxénese, 
terapia xénica e 
biorremediación.

-  Resume as técnicas básicas
da enxeñería xenética.

-  Escribe un texto no que 
opina sobre as vantaxes e 
inconvenientes que ten a 
clonación para a agricultura.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de información.

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

-  Manexar ferramentas dixitais
para a construción de 
coñecemento. 

-  Busca información sobre o 
proxecto ENCODE e explica
en que consiste e as 
conclusións establecidas á 
partir deste proxecto.

Conciencia e expresións 
culturais

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

-  Aprecia a importancia que 
teñen as ilustracións para 
representar os procesos de 
secuenciación dun xenoma 
e de clonación.



Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

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

-  Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e da 
enxeñería xenética na 
obtención de produtos 
farmacéuticos, en medicina 
e en biorremediación para o 
mantemento e a mellora do 
medio.

-  Valora as implicacións éticas
e sociais dos 
descubrimentos recentes 
sobre o xenoma humano e 
as súas aplicacións en 
enxeñería xenética.

-  Debate na aula sobre as 
vantaxes e inconvenientes 
que ten o uso como 
alimento de plantas 
transxénicas.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

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

-  Indica os problemas que 
formula a terapia xénica.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias que 
favorezan a comprensión 
rigorosa dos contidos.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de aprendizaxe.

-  Explica coas súas propias 
palabras que é unha fraude 
científica.

-  Resolve as «Actividades 
avaliativas» e formula outras
de semellante nivel.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE



O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 17.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
O sistema inmunitario

Descrición da unidade
Para o desenvolvemento da unidade é importante que o alumnado lembre algúns conceptos xa
estudados:  compoñentes  e  funcións  da  pel,  órganos  hematopoiéticos,  tipos  de  células
sanguíneas, etc. 

A  unidade  iníciase  cunhas  ideas  xerais  sobre  os  mecanismos  defensivos  externos  do
organismo, para seguir co sistema inmunitario. Débese facer fincapé no concepto de sistema
inmunitario e nos diferentes tipos de resposta que presenta, estudando as características de
cada unha delas. Igualmente, é importante que os alumnos e as alumnas coñezan as células e
as moléculas que interveñen neste sistema, así como o papel que desempeñan.

A continuación, afóndase no coñecemento dos antíxenos e dos anticorpos, estudándose a súa
natureza química, a súa estrutura, os seus tipos, etc., para finalmente, coñecer as interaccións
que se establecen entre eles. 

Máis  tarde,  de  forma  simplificada,  utilizando  a  terminoloxía  máis  sinxela  posible  e  con
abundantes  esquemas,  estúdanse  os  mecanismos  defensivos  inespecíficos  (reacción  de
inflamación  e  sistema  do  complemento)  e  as  respostas  defensivas  específicas  (celular  e
humoral). 

É dicir, ao finalizar a unidade, os estudantes teñen que comprender como actúan as defensas
externas  e  internas,  específicas  e  inespecíficas,  contra  a  infección  e  deben  identificar  os
mecanismos de acción da resposta inmunitaria e os diferentes tipos celulares implicados nela. 

2.  TEMPORALIZACIÓN

½ 4ª semana de abril e 1.ª semana de maio.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS

- Coñecer  os  mecanismos  defensivos  que  presenta  o  organismo  fronte  aos  axentes
patóxenos.

- Coñecer a composición do sistema inmunitario e describir as características e a función de
cada un dos seus compoñentes.



- Comprender  o  funcionamento  dos  mecanismos  da  resposta  inmune  específicos  e
inespecíficos.

- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre o sistema inmunitario para poder expresar
con corrección, de forma oral e escrita, os coñecementos adquiridos.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de aprendizaxe

avaliables
CC

-  Os mecanismos 
defensivos do organismo

-  A composición do 
sistema 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.

  1.  Coñecer a natureza 
dos mecanismos de 
defensa do 
organismo.

  1.1.  Desenvolve o concepto 
de defensa orgánica e 
os mecanismos de 
defensa tanto externos 
como internos.

CMCT,

CCL,

CAA

  2.  Analizar a 
composición do 
sistema inmunitario.

  2.1.  Describe as células do 
sistema inmunitario, as
relacións existentes 
entre elas, as funcións 
dos macrófagos, os 
diferentes tipos de 
linfocitos e a súa 
participación na 
resposta inmunitaria.

CMCT,

CCL,

CAA

  3.  Explicar os conceptos
de antíxeno e de 
anticorpo, as súas 
características, 
estrutura e forma de 
acción.

  3.1.  Expón os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo
describindo as súas 
características e 
modos de actuación.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Coñecer os 
mecanismos 
defensivos 
inespecíficos.

  4.1.  Explica o proceso da 
reacción inflamatoria e 
o funcionamento do 
sistema de 
complemento.

CMCT,

CCL,

CAA

  5.  Coñecer os 
mecanismos 
defensivos 
específicos.

  5.1.  Comprende como 
funcionan os 
mecanismos que 
conducen á resposta 
inmunitaria celular e á 
humoral.

CMCT

  6.  Mostrar iniciativa e 
perseveranza á hora 
de afrontar os 
problemas e de 
defender opinións, e 
desenvolver actitudes
de respecto e 
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



COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descriptor Desempeño

Competencia matemática e 
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

-  Resolver problemas 
seleccionando os datos e 
as estratexias 
apropiadas.

-  Comprender e interpretar 
a información presentada 
en formato de gráfico.

-  Describe as características do 
sistema inmunitario e as 
diferenzas que existen entre 
os dous tipos de resposta 
inmunitaria. Igualmente, sabe 
as células que interveñen en 
cada unha destas respostas e 
o papel que desempeña cada 
unha delas.

-  Recoñece a composición e a 
estrutura dos anticorpos, as 
células que os producen e as 
causas polas que se 
producen. Así mesmo, sabe 
cal é o papel destas 
moléculas na defensa do 
organismo.

-  Resolve diferentes preguntas 
e problemas, aplicando os 
coñecementos adquiridos, 
como por que é importante a 
lactación materna? Por que 
durante o primeiro ano de 
escolarización se enferma 
máis que en anos 
posteriores?, etc.

-  É capaz de utilizar a 
información achegada polos 
gráficos para coñecer as 
diferenzas entre a resposta 
inmune primaria e a resposta 
inmune secundaria.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

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

-  Expresarse oralmente 
con corrección, 
adecuación e coherencia.

-  Le con interese as lecturas 
recomendadas polo 
profesorado e fai unha 
lectura comprensiva dos 
contidos de cada 
epígrafe.

-  Utiliza o vocabulario adecuado
para definir conceptos 
relacionados co sistema 
inmunitario, a súa 
composición e os mecanismos
de actuación tales como: 
microbiota, fagocito, apoptose,

anticorpo, resposta 
inmunitaria, etc.

-  Resolve con corrección e 
coherencia, usando o 



vocabulario adecuado 
adquirido nesta unidade, as 
actividades propostas na 
unidade e o resumo que se 
propón no apartado «Elabora 
o teu propio resumo».

-  Elabora con corrección e 
coherencia, usando o 
vocabulario adecuado, os 
textos propostos nos 
proxectos de traballo sobre os
diferentes tipos de 
inmunoglobulinas, e sobre as 
diferenzas entre a resposta 
innata e a adaptativa.

-  Exprésase con fluidez e 
coherencia ante as preguntas 
formuladas polo profesorado.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción
de coñecemento.

-  Utiliza diferentes fontes, con 
criterio e rigor, para obter 
información sobre os 
mecanismos de actuación do 
sistema inmunitario, tanto os 
inespecíficos (reacción 
inflamatoria) como os 
específicos (resposta celular e
humoral).

-  Usa con eficacia os recursos 
incluídos na web de Anaya 
para obter información sobre o
sistema inmunitario e o seu 
funcionamento.

Conciencia e expresións 
culturais

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido
estético.

-  Aprecia a importancia que 
teñen os debuxos 
esquemáticos para 
comprender os mecanismos 
de actuación do sistema 
inmunitario (resposta celular e
humoral).

-  Interpreta a estética das 
ilustracións de microscopía 
electrónica sobre diferentes 
células do sistema inmunitario 
que aparecen no texto.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Recoñece a importancia que 
ten o coñecemento do 
funcionamento do sistema 
inmunitario para resolver 
problemas de saúde.

-  É consciente da importancia 
que tivo o descubrimento dos 
anticorpos monoclonais polas 
súas aplicacións médicas. 



Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas.

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

-  Planifica o seu tempo de 
traballo para realizar de forma 
adecuada as tarefas 
recomendadas.

-  Participa activamente con 
iniciativa na realización dos 
traballos propostos polo 
profesorado en relación cos 
contidos tratados na unidade.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos
contidos.

-  Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Utiliza diversas técnicas de 
traballo para mellorar a súa 
aprendizaxe: elabora resumos
sobre os contidos da unidade; 
realiza esquemas conceptuais
sobre os compoñentes do 
sistema inmunitario; organiza 
a información en táboas 
sinalando as diferenzas entre 
os linfocitos B e T, etc.

-  Utiliza imaxes e debuxos 
esquemáticos propostos no 
texto para mellorar o proceso 
de aprendizaxe e facilitar a 
comprensión da estrutura dos 
anticorpos, a resposta inmune
celular, a resposta inmune 
humoral, etc.

-  Toma conciencia dos 
coñecementos adquiridos 
sobre o sistema inmunitario e 
os seus mecanismos de 
actuación, e autoavalíase 
realizando o test de 
autoavaliación.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

-  Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

-  Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.



7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar  as
medidas  para  a  inclusión  e  a  atención  á  diversidade  individual  e  do  grupo  que  o
desenvolvemento da unidade requira.

UNIDADE 18.

  1.  Presentación da unidade

  2.  Temporalización

  3.  Obxectivos didácticos

  4.  Contidos da unidade/Criterios de avaliación/Estándares de aprendizaxe 
avaliables/Competencias clave

  5.  Competencias clave: descritores e desempeños

  6.  Recursos

  7.  Medidas para a inclusión e a atención á diversidade

1.  PRESENTACIÓN DA UNIDADE

Título
As alteracións do sistema inmunitario

Descrición da unidade
Para o desenvolvemento da unidade é importante que o alumnado lembre os conceptos xerais
de  inmunoloxía  estudados  na  unidade  anterior,  como  a  resposta  inmune,  a  memoria
inmunolóxica,  a autotolerancia,  etc.;  e  outros tratados con anterioridade,  como o ciclo  dun
retrovirus ou as características das células canceríxenas, etc. 

A  unidade  iníciase  co  concepto  de  inmunidade  para,  posteriormente,  tratar  con  máis
profundidade os dous principais métodos de obtela artificialmente: as vacinas e os soros. 

A continuación, explícanse, de forma superficial, as principais inmunopatoloxías: enfermidades
autoinmunes, inmunodeficiencias e reaccións de hipersensibilidade, especialmente as alerxias. 

A  relación  entre  o  sistema  inmunolóxico  e  os  transplantes  trátase  na  epígrafe  seguinte,
detallando os distintos tipos de transplantes e as formas de previr o rexeitamento inmunolóxico.
Por último, estúdase o papel que desempeña o sistema inmunolóxico na prevención do cancro.

Ao finalizar a unidade, o alumnado debe coñecer a importancia das vacinas na prevención das
enfermidades  infecciosas  e  debe  saber  diferencialas  dos  soros.  Igualmente,  debe  saber  a
relación que existe entre o sistema inmunitario e as alerxias, a sida, o cancro, os transplantes
de órganos, etc.

2.  TEMPORALIZACIÓN

2.ª semana de maio.

3. OBXECTIVOS DIDÁCTICOS



- Comprender o concepto de inmunidade, entender a importancia das vacinas na inmunidade
dos individuos e comprender a diferenza que presentan cos soros.

- Coñecer as principais alteracións que pode presentar o sistema inmunitario e as causas ás
que se deben.

- Valorar a importancia que ten o transplante de órganos para a poboación e coñecer o papel
do sistema inmunitario no rexeitamento destes.

- Comprender o papel que desempeña o sistema inmunitario na loita contra o cancro.

- Adquirir un vocabulario técnico específico sobre a inmunidade e as inmunopatoloxías para
poder  expresar  con corrección,  de forma oral  e  escrita,  os coñecementos adquiridos  na
unidade.

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

Competencias clave (CC): comunicación lingüística (CCL), competencia matemática e competencias básicas en ciencia
e tecnoloxía (CMCT), competencia dixital (CD), aprender a aprender (CAA), competencias sociais e cívicas (CSC),
sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE), e conciencia e expresións culturais (CCEC). 

Contidos
Criterios 

de avaliación
Estándares de

aprendizaxe avaliables
CC

-  A 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 sanguíneos.

-  O cancro e o sistema 
inmunitario

  1.  Comprender o concepto
de inmunidade, os seus
tipos, a súa importancia
sanitaria, e explicar os 
métodos para adquirila.

  1.1.  Describe o concepto 
de inmunidade e os 
seus tipos, así como 
a importancia das 
vacinas, as súas 
clases, as súas 
características e as 
diferenzas entre elas 
e os soros.

CMCT,

CCL

  2.  Coñecer o que son as 
enfermidades 
autoinmunes, as 
causas polas que se 
producen e os 
tratamentos que se 
utilizan para 
combatelas.

  2.1.  Indica as causas e os
síntomas dalgunhas 
enfermidades 
autoinmunes, e os 
seus tratamentos.

CMCT,

CCL

  3.  Comprender o concepto
de inmunodeficiencia e 
coñecer os efectos do 
VIH na especie 
humana.

  3.1.  Analiza as causas 
das 
inmunodeficiencias e 
indica cales son as 
células diana do VIH 
e os síntomas que 
presentan as persoas
que se ven afectadas
pola sida.

CMCT,

CCL,

CAA

  4.  Describir en que 
consiste a 
hipersensibilidade e 
indicar as 
características das 
alerxias.

  4.1.  Describe as fases 
dunha reacción 
alérxica e sinala os 
principais tipos de 
alérxenos.

CMCT

 CCL



  5.  Coñecer os diferentes 
tipos de transplantes 
que existen e o papel 
que desempeña o 
sistema inmunolóxico 
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

5. COMPETENCIAS CLAVE: DESCRITORES E DESEMPEÑOS

Competencia Descritor Desempeño



Competencia matemática e
competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía

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

-  Explica os diferentes tipos de inmunidade e as 
causas que producen cada un deles.

-  Aplica os coñecementos adquiridos para 
comprender por que se produce o rexeitamento 
inmunolóxico nos transplantes.

-  Recoñece as principais inmunopatoloxías e a súa 
importancia para a saúde humana, e comprende o 
papel do sistema inmunitario na loita contra o 
cancro.

Comunicación lingüística -  Comprender o sentido 
dos textos escritos e 
orais.

-  Manter unha actitude 
favorable cara á lectura.

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

-  Fai unha lectura comprensiva das epígrafes da 
unidade e le con interese as lecturas recomendadas 
polo profesorado.

-  Utiliza o vocabulario adecuado para definir diferentes
conceptos relacionados coa inmunidade, as 
inmunopatoloxías, os transplantes, etc.

-  Elabora os textos propostos con corrección e 
coherencia, usando o vocabulario adecuado.

-  Realiza textos con corrección para elaborar o 
resumo final da unidade.

Competencia dixital -  Empregar distintas fontes 
para a busca de 
información.

-  Manexar ferramentas 
dixitais para a construción
de coñecemento.

-  Usa con eficacia os recursos incluídos na web de 
Anaya e noutras páxinas web para obter información
sobre as vacinas e os soros, as inmunopatoloxías, 
os transplantes, etc.

-  Elabora con eficacia documentos textuais en 
diferentes formatos (texto, presentacións...) sobre 
sida, vacinas, inmunopatoloxía, etc.

Conciencia e expresións 
culturais

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

-  Elaborar traballos e 
presentacións con sentido
estético.

-  Recoñece a importancia do traballo científico no 
descubrimento das vacinas e as alerxias, e na 
realización dos transplantes, etc., e a súa implicación
no mantemento da saúde.

-  Valora a importancia social e ética dos actos de 
doazón de órganos, tecidos, etc.

-  Aprecia a estética das ilustracións e valora a súa 
importancia para o coñecemento da reacción 
alérxica, os mecanismos de actuación do sistema 
inmunitario fronte ao cancro, etc.

Competencias sociais e 
cívicas

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

-  Participa nos debates, escoita outras opinións e 
respecta a quenda de palabra.



-  Recoñecer riqueza na 
diversidade de opinións e 
ideas.

Sentido de iniciativa e 
espírito emprendedor

-  Asumir as 
responsabilidades 
encomendadas e dar 
conta delas. 

-  Optimizar recursos 
persoais apoiándose nas 
fortalezas propias. 

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

-  Planifica o seu tempo de traballo para realizar de 
forma adecuada as tarefas recomendadas.

-  Mostra interese por investigar algúns aspectos 
propostos nas actividades de afondamento contidas 
no tema.

Aprender a aprender -  Desenvolver estratexias 
que favorezan a 
comprensión rigorosa dos
contidos.

-  Tomar conciencia dos 
procesos de aprendizaxe.

-  Avaliar a consecución de 
obxectivos de 
aprendizaxe.

-  Elabora esquemas conceptuais sobre os diferentes 
tipos de vacinas, as diferentes inmunopatoloxías, 
etc.

-  Constrúe táboas nas que sinala as diferenzas entre 
diferentes conceptos.

-  Autoavalíase realizando o resumo final da unidade, o
test de autoavaliación e as actividades de peche 
desta unidade.

6. RECURSOS

Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos da 
unidade:

- Caderno do alumnado, no que este realizará as actividades que se propoñen nas distintas 
epígrafes, as actividades de reforzo e ampliación que se suxiren ao final da unidade e o 
resumo ao rematar denominado «Elabora o teu propio resumo».

- Fontes de consulta: libros, enciclopedias, páxinas web, etc., que servirán ao alumnado para 
ampliar coñecementos e lle axudarán a realizar as cuestións de ampliación.

-  Test de autoavaliación que se propón ao final da unidade.

Recursos dixitais

Na web de Anaya dispón de diferentes vídeos, presentacións, simulacións e actividades 
interactivas que constitúen un apoio eficaz para o estudo da unidade e, en moitos casos, para a
ampliación de contidos.

-  O profesorado dispón dun xerador de probas escritas para a avaliación que permite crear 
varios modelos de exames resoltos con preguntas sobre cada un dos estándares de 
aprendizaxe da unidade.

7. MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E A ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

O profesorado dispón dunha rúbrica no anexo «Ferramentas de avaliación» para avaliar as 
medidas para a inclusión e a atención á diversidade individual e do grupo que o 
desenvolvemento da unidade requira.



INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizaranse un exame  de bioquímica e outro da célula na 1ª avaliación. Na 2ª e 3ª un só exame
e unha recuperación para os alumnos/as avaliados negativamente por cada avaliación.

O exame será unha proba escrita modelo ABAU

 Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase  un  exame  final  para  os  alumnos/as  que  teñan  algunha  ou  todas  as  avaliación
suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta a nota media dos exames das tres
avaliacións sempre que a nota delas sexa superior a 4.

Proba extraordinaria :  Nesta proba  incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.



PROGRAMACIÓN CTMA. 2º DE B.A.C.

BLOQUE I. MEDIOAMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

1. OBJETIVOS DEL BLOQUE I

• Definir el concepto de medioambiente. 

• Utilizar la teoría de sistemas como instrumento de visión global.

• Valorar la necesidad de diseñar modelos como método adecuado para explicar la realidad.

• Demostrar que en un sistema se cumplen los principios termodinámicos.

• Analizar el significado de las interacciones más comunes entre los elementos de un sistema.

• Observar la función reguladora ejercida en un sistema por las distintas realimentaciones.

• Predecir acontecimientos mediante simulaciones realizadas a partir de un diagrama causal. 

• Aplicar la dinámica de sistemas al funcionamiento del sistema Tierra.

• Diseñar modelos dinámicos del sistema Tierra, explicando las interacciones existentes.

• Simular los cambios climáticos acaecidos en la Tierra con la aparición de la vida, comparándolos
con los de otros planetas.

• Definir y clasificar los recursos en renovables, potencialmente renovables y no renovables. 

•  Diseñar,  analizar  y  valorar  la  capacidad  de  transformación  del  medio  de  las  diferentes
sociedades humanas.



•  Comprender  y  valorar  las  medidas  más  adecuadas  para  la  solución  de  los  problemas
ambientales.

• Diferenciar ante un problema ambiental los argumentos del modelo de explotación incontrolada
y los propios del desarrollo sostenible.

• Enumerar los principios que se deben aplicar para lograr un desarrollo sostenible.

•  Evaluar  las  diferencias  entre  el  sistema  económico  tradicional  y  el  subsistema  económico
integrado en la ecosfera.

•  Definir la sostenibilidad en su triple dimensión y valorar su grado de seguimiento según los
indicadores PER.

• Determinar los diferentes factores que determinan un riesgo, explicar los principales sistemas
de prevención y mitigación.

•  Comentar textos  sobre  algunas de las  conferencias internacionales sobre  el  medioambiente,
resumir los principales acuerdos alcanzados.

• Analizar las diferentes problemáticas de los países del Norte y los del Sur.

• Aplicar la legislación a casos concretos de gestión ambiental.

• Manejar técnicas sencillas sobre ordenación del territorio y diversas matrices de EIA.

•  Analizar  y  evaluar  la  importancia  de  la  toma  de  conciencia  ciudadana  sobre  determinados
productos y de la necesidad del establecimiento de ecoetiquetas y de la realización de eco-auditorias.

•  Valorar  la  necesidad  de  las  acciones  personales  y  comunitarias  para  la  defensa  del
medioambiente.

•  Reconocer  la  necesidad  de  políticas  ambientales  adecuadas  que  promuevan  una  toma  de
conciencia ciudadana.

• Describir la importancia de la simulación para predecir y prevenir los impactos ambientales.

• Conocer y utilizar las técnicas más modernas de investigación ambiental basadas en las nuevas
tecnologías de la información y valorar su aplicación práctica.

• Interpretar las gráficas sobre los modelos del Mundo.

• Explicar los mecanismos básicos de la toma de imágenes desde un satélite y del funcionamiento
de los sensores.

• Determinar las principales aplicaciones de la teledetección al medioambiente.

•  Valorar la importancia de los SIG; los GPS y los satélites meteorológicos para la cooperación y
coordinación internacional.

2. CONTENIDOS

Unidad 1. Concepto de medioambiente y dinámica de sistemas 

1.  Concepto  de  medioambiente  como  interacción  de  sistemas.  Uso  del  enfoque  científico:
reduccionismo y holismo. La interdisciplinariedad en las Ciencias Ambientales. 

2.  Sistemas  y  dinámica  de  sistemas.  Estudio  de  modelos  y  sus tipos.  Complejidad y  entropía.
Composición, estructura y límites de los sistemas. Sistemas aislados, cerrados y abiertos. Relaciones
causales y sus tipos (simples, complejas y realimentadas). Significado de las realimentaciones para el
funcionamiento de los sistemas. 



3.  Algunas  aplicaciones  de  la  Teoría  de  Sistemas  Dinámicos:  crecimiento  de  las  poblaciones,
cambios ambientales a lo largo de la historia de la Tierra resultantes de las interacciones entre la
atmósfera, la hidrosfera, la geosfera y la biosfera. Cambios ambientales resultantes de la intervención
humana. 

Unidad 2. La humanidad y el medioambiente

Relaciones  entre  la  humanidad  y  la  naturaleza  a  lo  largo  de  su  historia.  Recursos:  tipos  de
recursos.  Residuos:  tipos  de  residuos.  Impactos  ambientales:  definición  y  tipos.  Historia  de  las
relaciones  de  la  humanidad con  la  naturaleza (evolución  de  la  influencia  humana  en  los  cambios
ambientales).  Funciones  económicas  de  los  sistemas  naturales.  Diferentes  alternativas  ante  la
problemática Ambiental. Los índices de medida de la sostenibilidad. Riesgos naturales y riesgos para la
población. Prevención y corrección de riesgos. 

Unidad 3. Hacia un desarrollo sostenible

Coordinación  y  cooperación  internacional:  acuerdos  multilaterales  sobre  el  medioambiente.
Sociedad y desarrollo sostenible, el crecimiento de la población, los índices de desarrollo, el bucle de la
pobreza  y  la  educación  ambiental.  Instrumentos  de  gestión  ambiental:  medidas  legales,  ayudas
financieras, medidas fiscales, la ordenación del territorio, la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA),
la ecoeficiencia.

Descripción  de  las  nuevas  tecnologías  aplicadas  al  estudio  del  medioambiente.  Sistemas
informáticos y simulación medioambiental. Análisis de los modelos World-2 y World-3. Conocimientos
básicos de los componentes de un sistema de teledetección: sensor, radiaciones electromagnéticas y
tipos de imágenes. Enumeración de las aplicaciones prácticas de la teledetección en los estudios del
medioambiente. Distinción entre los diferentes tipos de resolución de un sensor: espacial, temporal,
radiométrica  y  espectral.  Comprensión  de  los  mecanismos  básicos  de  las  imágenes  RGB  y  de  las
obtenidas  a  través  de  los  sensores  microondas.  Fundamento  y  aplicaciones  de  los  GPS  y  de  los
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Sistemas telemáticos de cooperación internacional: satélites
meteorológicos y de información medioambiental.



3. UNIDAD 1: CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS

3.1. Programación de la Unidad 1

UNIDAD 1

CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. Concepto de 
medioambiente 
como interacción
de sistemas. Uso 
del enfoque 
científico: 
reduccionismo y 
holismo. La 
interdisciplinarie
dad en las 
Ciencias 
Ambientales. 

2. Sistemas y 
dinámica de 
sistemas. Estudio
de modelos y sus 
tipos. 
Complejidad y 
entropía. 
Composición, 
estructura y 
límites de los 
sistemas. 
Sistemas 
aislados, 
cerrados y 
abiertos. 
Relaciones 
causales y sus 
tipos (simples, 
complejas y 
realimentadas). 
Significado de las
realimentaciones
para el 
funcionamiento 
de los sistemas. 

3. Algunas 
aplicaciones de 
la Teoría de 
Sistemas 
Dinámicos: 
crecimiento de 
las poblaciones, 
cambios 
ambientales a lo 

• Obtener, analizar 
y organizar 
informaciones de 
contenido 
científico, utilizar 
representaciones y 
modelos, hacer 
conjeturas, 
formular hipótesis 
y realizar 
reflexiones 
fundadas que 
permitan tomar 
decisiones 
fundamentadas y 
comunicarlas a los 
demás con 
coherencia, 
precisión y 
claridad.

• Utilizar la teoría 
de sistemas como 
instrumento de 
visión global.

• Valorar la 
necesidad de 
diseñar modelos 
como método 
adecuado para 
explicar la realidad.

• Demostrar que en
un sistema se 
cumplen los 
principios 
termodinámicos.

• Analizar el 
significado de las 
interacciones más 
comunes entre los 
elementos de un 
sistema.

• Observar la 
función reguladora 
ejercida en un 
sistema por las 
distintas 
realimentaciones.

• Predecir 
acontecimientos 

1. Extraer 
información, 
interpretar y valorar
con claridad y 
precisión artículos e 
informaciones 
científicas, a partir 
de textos, gráficas, 
tablas de datos y 
otras herramientas 
propias del trabajo 
científico y valorar 
los resultados.

2. Interpretar y 
diseñar modelos de 
sistemas, indicar las 
características que 
los definen, 
considerar las 
diferentes relaciones
causales simples y 
los bucles de 
realimentación que 
relacionan entre sí 
las variables, 
analizar la profunda 
interdependencia 
existente entre sus 
elementos y deducir 
una serie de 
consecuencias 
encadenadas 
derivadas de las 

1.1. Sabe los pasos del 
método científico y es capaz 
de aplicarlo paso a paso a 
casos concretos.

1.2. Interpreta, analiza y 
extrae información a partir 
de textos, noticias 
periodísticas, esquemas, 
mapas, gráficas o tablas de 
datos.

1.3. Busca, selecciona y 
extrae información 
científica relevante de 
diferentes fuentes, 
diferenciando las opiniones 
de las afirmaciones basadas 
en datos.

1.4. Define medioambiente 
bajo un enfoque sistémico.

1.5. Diferencia entre 
enfoque reduccionista y 
holista, indicando la 
importancia de puesta de 
manifiesto de las 
propiedades emergentes en 
este último enfoque.

2.1. Valora la necesidad de 
recurrir a modelos como 
herramienta eficaz en los 
estudios de medioambiente.

2.2. Diseña modelos 
ambientales del tipo «caja 
negra», indicando si son 
abiertos, cerrados o 
aislados, valorando su 
eficiencia y siendo capaces 
de deducir las diferencias 
existentes entre estos y la 
realidad. 

2.3. Contrasta la 
interdependencia de los 
elementos de un sistema.

2.4. Deduce el tipo de 
relaciones que establecidas 

MCT; AA

L; MCT; AA

L; MCT; AA

L; MCT. AA

MCT; IEE

MCT; AA

MCT; AA

MCT; AA



largo de la 
historia de la 
Tierra 
resultantes de las
interacciones 
entre la 
atmósfera, la 
hidrosfera, la 
geosfera y la 
biosfera. 
Cambios 
ambientales 
resultantes de la 
intervención 
humana. 

mediante 
simulaciones 
realizadas a partir 
de un diagrama 
causal. 

• Aplicar la 
dinámica de 
sistemas al 
funcionamiento del
sistema Tierra.

• Diseñar modelos 
dinámicos del 
sistema Tierra, 
explicando las 
interacciones 
existentes.

• Simular los 
cambios climáticos 
acaecidos en la 
Tierra con la 
aparición de la 
vida, 
comparándolos con
los de otros 
planetas.

variables que las 
constituyen. 

3. Aplicar la 
dinámica de 
sistemas a los 
cambios ambientales
ocurridos como 
consecuencia de la 
aparición de la vida 
y las actividades 
humanas a lo largo 
de la historia.

entre las variables que 
integran un diagrama causal
constituido por relaciones 
simples, encadenadas o por 
bucles de realimentación 
positiva y/o negativa.

2.5. Explica la función 
reguladora ejercida en un 
sistema por las distintas 
realimentaciones.

2.6. Elabora modelos de 
sistemas sencillos en los que
representa las relaciones 
causales.

2.7. Realiza simulaciones, 
deduciendo las 
consecuencias encadenadas 
que tienen lugar cuando se 
altera alguna de las 
variables de las que 
constituyen un modelo de 
sistema.

3.1. Analiza en modelos 
causales que representan 
los principales mecanismos 
que participan en la 
regulación del clima 
terrestre. 

3.2. Reconoce y explica, a 
partir de diagramas 
causales, los cambios 
ambientales que tuvieron 
lugar en la historia de la 
Tierra como consecuencia 
de las interacciones 
atmósfera, hidrosfera, 
geosfera y biosfera.

3.3. Reconoce y explica, a 
partir de diagramas 
causales, los cambios 
ambientales que han 
acaecido en la Tierra tras la 
presencia humana sobre el 
planeta.

L: MCT; AA

MCT; AA

MCT; AA

MCT; AA

L; MCT; AA

L; MCT; AA

3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología

MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA



Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 1: CONCEPTO DE MEDIOAMBIENTE Y DINÁMICA DE SISTEMAS

N  º  de  la
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 MCT, AA 1 1.1

2 L; MCT; SC 2 2.1, 2.2, 2.3

3 MCT, SC 2 2.4

4 L, MCT, AA, SC 2 2.4, 2.6, 2.7

5 L, MCT, AA 2 2.5, 2.6, 2.7

6 MCT, AA, SC, IEE 2 2.5, 2.6

7 MCT, AA, SC, IEE 2 2.5, 2.6 y 2.7

8 L, MCT, AA, SC, CEC 1, 2 1.3, 2.3, 2.6, 2.7

9 L, MCT, AA 1 1.2

10 L, MCT, AA 2 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7

11 L, MCT, AA 1 1.2

12 L, MCT, AA 1 1.2

13 L, AA 2 2.3, 2.4, 2.5, 2.7

El planeta 
de las 
margaritas

L, MCT, AA 1,2 1.3, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1

3.3. Orientaciones metodológicas 

La presente unidad didáctica es de una gran importancia para la materia que nos ocupa, por lo
que no puede ser considerada como una simple introducción sino que su comprensión resulta básica y
fundamental  para que  el  alumnado  pueda asimilar  los  contenidos  del  resto de  las  unidades y  los
capacita,  además,  para  que  se  formen  un  esquema  conceptual  y  visualicen  las  múltiples
interconexiones que relacionan entre sí todos los contenidos de esta materia.

Además, la dinámica de sistemas puede serles de gran utilidad a la hora de desarrollar estrategias
de  resolución  de  algunos  problemas  con  un  gran  número  de  interacciones  y  de  análisis  de  las
repercusiones encadenadas debidas al efecto dominó.

Pensamos que los alumnos y alumnas –por regla general– están muy habituados al manejo del
ordenador y a los juegos de simulación. En la práctica docente hemos podido comprobar que este tipo
de estrategias de aprendizaje son fácilmente asimilables por el alumnado de hoy, ya que, al coincidir
con sus modelos mentales, les resultan sumamente atractivas.

Sin embargo, esta metodología no es tan novedosa ya que, aunque sea de forma inconsciente, es
utilizada por todos nosotros. Así, cuando decimos que nos hemos metido en un “círculo vicioso”, en
realidad nos  referimos a «un bucle  de realimentación».  También la visión  holística fue  aplicada a
diversos campos como la Historia de la Ciencia y la Filosofía de los últimos años e implica un necesario
cambio de visión (de paradigma) para comprender los sistemas complejos y considerar la importancia
de los procedimientos de síntesis frente a los del análisis propio del reduccionismo. Pero el enfoque no



es nuevo, la importancia de las relaciones entre las partes ya había sido enunciada por Aristóteles,
quien afirmaba: «el todo es más que la suma de las partes».

Su aplicación se ha extendido también a la Psicología:

–  El  enfoque  constructivista,  que  supone  una  evolución  frente  al  conductismo.  Según  el
constructivismo, las ideas del mundo han de ser construidas partiendo de la información obtenida del
entorno y del conocimiento previamente adquirido (aprendizaje significativo).

–  La teoría de la  Gestalt,  que se basó en el  estudio del  sistema cerebral de percepción visual,
enunciando  que  se  comporta  como un todo,  ya  que,  utilizando  las  relaciones de  lo  percibido con
anterioridad, es como se interpretan las nuevas percepciones. 

Según enuncia esta teoría, la percepción y la interpretación del mundo exterior se realizan por
comparación de lo observado con el conocimiento previamente adquirido. Según esto, el cerebro trata
de  reconstruir  la  imagen  visual  completa  que  guarda  almacenada,  por  ejemplo,  existen  diversas
ilusiones ópticas, como la tendencia a leer correctamente una frase aunque realmente no esté bien
escrita: «El flujo de energía y el ciclo de materia», «Existen amapolas rojas y amopolas blancas». O la
figura de la mujer joven-vieja de esta imagen. 

Y a la Biología:

–  Concretamente en el campo de la ecología aparece el concepto de ecosistema (Tansley, 1935)
como un conjunto formado por componentes bióticos y abióticos considerados como un todo.

1. El medioambiente

Por todo lo anterior,  comenzamos el texto definiendo el concepto de medioambiente como un
sistema, lo que nos lleva a explicar con algunos ejemplos el significado del término «holístico» y las
repercusiones del efecto dominó que surge como resultado de las interacciones entre las partes que
constituyen un sistema. Además, se explican brevemente las pretensiones de este texto y se proponen,
como  instrumentos  de  acción,  unas  medidas  de  respuesta  individual  y  colectiva  que  son  de  tipo
actitudinal, resaltando la necesidad de una educación ambiental.

Resumimos en un cuadro las fases del método científico, que les servirá como repaso por haberlo
estudiado en los cursos anteriores, con el fin de que lo apliquen a casos concretos lo largo del texto.
Este  método  ha  hecho  concebir  a  la  ciencia  como  un  proceso  en  continuo  avance,  pero
permanentemente abierto a revisiones, no existiendo ningún tipo de dogmas dentro de ella, con lo que
todos sus principios han de estar siempre dispuestos a ser rebatidos. Los alumnos habrán de conocer
que todos los aspectos de la ciencia se basan en la experimentación y la repetición de la toma de datos
para la consecución de unos resultados.

Con un enfoque reduccionista se pretende conocer el todo a partir del estudio detallado, o análisis,
de cada una de sus partes, tal y como queda reflejado en el «Discurso del Método» de Descartes, padre
del reduccionismo, en el que se propone: dividir cada una de las dificultades a examinar en tantas
partes como fuera posible y necesario. El auge del reduccionismo se da durante el renacimiento, época
en la que, gracias a él, la Ciencia realiza grandes avances.



Sin desdeñar en absoluto el enfoque reduccionista, pretendemos introducir a los alumnos en el
holismo: las limitaciones del método reduccionista comenzaron a aparecer en el momento en que se
intentó su aplicación al estudio de sistemas de gran complejidad, como los sistemas naturales o los
sociales. En estos sistemas, el estudio de las piezas por separado no determina el comportamiento
global. Por ese motivo, se empieza a considerar la importancia del estudio de las relaciones entre las
partes que constituyen un sistema (o arquitectura del sistema) y que determinan su comportamiento
como un  todo,  principios  en los  que  se  basa el  holismo.  El  significado  y aplicaciones  del  enfoque
holístico, quedan ejemplificados en las Figuras 1.3 y 1.4. 

El enfoque holístico es imprescindible para abordar el gran número de interrelaciones con las que
nos vamos a encontrar a lo largo de las diversas Unidades que abarca la presente materia que, por
principio,  es  interdisciplinar  y  transversal.  Esta  visión  nos  ayudará  a  observar  y  comprender  las
relaciones existentes entre las partes de un todo y a adquirir una visión globalizadora, según la cual se
abarca el todo y no únicamente los detalles que lo constituyen (así, los árboles no nos impedirán ver el
bosque).

2. Sistema y dinámica de sistemas

Comenzamos  definiendo  el  concepto  de  sistema  para  posteriormente  centrarnos  en  la
metodología de su estudio: la dinámica de sistemas.

El  estudio  de  la  dinámica  de  sistemas  ha  sido  desarrollada,  de  una  forma  interdisciplinar,
principalmente a lo largo del siglo XX; aunque, su aplicación al estudio de diversos sistemas físicos
comenzó en el XIX. 

La principal herramienta matemática para su descripción han sido las ecuaciones diferenciales,
mediante las cuales se relacionan las variaciones (incrementos o diferencias) de una serie de variables
que nos describen el sistema. Su invención, o descubrimiento,  según se considere, fue realizado de
manera independiente por Newton y Leibniz para la descripción de fenómenos físicos, y han sufrido
un gran desarrollo posteriormente. Sin embargo, muchas de las ecuaciones no tienen solución y, en el
caso de otras muchas, su resolución es muy compleja. Actualmente se resuelven utilizando métodos
numéricos cuyo principal defecto es el de obtener una única solución a los posibles estados del sistema
estudiado. Puesto que los casos más complejos de ecuaciones diferenciales son de difícil solución, se
intenta estudiar sistemas cuyas ecuaciones diferenciales tengan solución conocida, resultando menos
conocidos los fenómenos cuya ecuación diferencial no tenga una solución conocida.

Muchos problemas de las diversas Ciencias, en apariencia sin ninguna relación, se describen por
ecuaciones diferenciales similares (isomorfismos entre las Ciencias). Tal es, entre otros,  el caso del
comportamiento de los fluidos y de los campos electromagnéticos. Por lo que los avances realizados en
uno de estos campos permite, directamente, generalizarlos a otros.

Las primeras aportaciones fundamentales al campo del estudio de la dinámica de sistemas, parten
de un par de matemáticos europeos que se trasladaron a América para la realización de sus trabajos.
Eran matemáticos interesados en la resolución de diversos problemas. El primero de ellos fue Norbert
Wiener que  publicó  una  obra  fundamental  Cibernética,  en  1948  (cibernética  es  un  sinónimo  del
control y la comunicación en animales y máquinas), Tusquets Editores, Colección Metatemas 8. En esta
obra  se  describen  los  fundamentos  matemáticos  de  los  modelos  basados  en  los  bucles  de
realimentación. 

Esta  aportación  resultó  absolutamente  revolucionaria  en  su  época,  ya  que  permitía  analizar
muchos  problemas  hasta  entonces  imposible  de  abordar.  Estas  ideas  fueron  extendidas  por  el
matemático John Von Newman (considerado como el inventor de las modernas arquitecturas de los
ordenadores). Este último desarrolló, junto a Morgenstein, la denominada Teoría de Juegos, que sirve
para el análisis de múltiples problemas y casos de la vida real (esta teoría que permite el análisis de
diversos juegos, como el póker, tuvo un gran apoyo por parte del gobierno de los Estados Unidos, ya
que las soluciones a este juego eran directamente extrapolables al caso de la guerra fría con Rusia). 



Von Bertalanffy fue otro matemático con intereses en la biología (1954) que, en 1954, estableció
La Teoría General de Sistemas. Se trató de un movimiento de amplio espectro filosófico y científico,
cuyo objetivo fue aplicar de forma generalizada las ideas de N. Wiener a los diversos campos de las
Ciencias, patrocinando la realización de nuevos modelos teóricos. 

El ingeniero Jay Forrester, que buscaba una forma de optimizar las empresas, fue el que desarrolló
una  metodología  para  la  construcción  de  modelos  mediante  sistemas  dinámicos.  Su  metodología
permite el estudio y la posterior obtención de las ecuaciones diferenciales que definen el sistema y
permiten su posterior simulación. Esta metodología era tan general que rápidamente se adoptó para la
definición y construcción, en campos muy diversos, de múltiples modelos. Destaca, especialmente, el
gran éxito conseguido al realizar un primer diseño de un sistema que describe la situación del Mundo
(World-1), que fue utilizado por el Club de Roma para comprobar que nuestro Mundo se dirigía a un
desastre  si  no  poníamos  un  remedio  al  crecimiento  de  la  población,  a  la  contaminación  y
sobreexplotación de la tierra. Este modelo y los elaborados posteriormente por sus alumnos, serán
estudiados detalladamente en la Unidad 3. 

Recientemente  los  avances  de  los  estudios  matemáticos  de  las  ecuaciones  diferenciales  más
complejas, las denominadas «ecuaciones no lineales», han traído como resultado nuevas teorías que
han enriquecido nuestro conocimiento de los sistemas dinámicos en las décadas de 1960 y 1970. Por
una parte, el descubrimiento por Edward Lorenz de la llamada Teoría del Caos ha descubierto nuevos
modelos, así como las limitaciones de los ya existentes. Otros avances fueron aportados por Renè Thon
en la Teoría de las Catástrofes y por Ilya Prigongine en su estudio sobre los Sistemas Disipativos, por el
que recibió el Premio Nobel de química. 

La Dinámica de Sistemas está de plena actualidad, existiendo numerosas y nuevas investigaciones
sobre esta metodología.  Los nuevos modelos,  basados en modelos computacionales algebraicos, en
lugar de ecuaciones diferenciales, pueden abrir la puerta hacia nuevos descubrimientos y propiedades
de los sistemas ya estudiados. Como referencias divulgativas, no directas, pero sí muy interesantes
sobre este tema, destacan obras como: El quark y el jaguar (aventura en lo simple y en lo complejo).
Metamatemática, Tusquets Editores, Barcelona, 1995.

3. Uso de modelos

Intentamos que los alumnos sean capaces de comprender la importancia que tienen los aspectos
psicológicos relacionados con su proceso de construcción mental. Todas las acciones que realizamos
son  la  consecuencia  de  nuestros  modelos  mentales sobre  el  mundo  y  de  los  objetivos  que
pretendemos con ellos  (por ejemplo,  el  modelo de  comportamiento de un alumno hacia  su padre
puede  variar  en  función  de  lo  que  quiera  lograr;  o,  un  chico/a  puede  tomar  modelos  de
comportamiento  diferentes  cuando  se  encuentra  con  un  chico/a  que  lo/a  atrae).  Al  igual  que  no
debemos confundir nuestros modelos mentales con la realidad debemos distinguir entre los modelos
científicos, y la misma. En la Figura 1.5 se ve la diferencia existente entre los modelos mentales de las
diversas personas, así como los factores que los condicionan. 

La biología y las demás ciencias han venido recurriendo a los modelos. Por ejemplo, el dibujo de
una célula es un modelo y no la realidad. Sin embargo, gracias a ellos las ciencias han podido avanzar. 

Hay que recalcar a los alumnos esta idea: «Los modelos son útiles y permiten el avance de las
ciencias pero que no deben ser confundidos con la realidad». 

En  este  texto  no  creemos  conveniente  detallar  ninguno  de  los  múltiples  modelos  formales
existentes,  ya  que  nuestro  objetivo  es  que  los  alumnos  vean  los  modelos  en  su globalidad  y  que
busquen  interacciones  entre  las  variables  que  existen  en  cada  uno  de  ellos.  Por  otra  parte,  la
formalización  de  los  modelos  empleados  escapa a  los  conocimientos  matemáticos  que  poseen  los
alumnos de 2.˚ de Bachillerato. 

En el presente texto utilizaremos modelos informales, que denominaremos diagramas causales. 



4. Modelos de sistemas caja negra

Lo primero que hay que hacer es definir el modelo de sistema, que consiste en marcar sus límites
o fronteras que, como muchas veces serán ficticios, los deberemos delimitar de manera artificial en
función de nuestros intereses o de los objetivos que persigamos con su estudio. 

El sistema como caja negra es una de las simplificaciones de la realidad más interesantes. Consiste
en ocultar su interior, preocupándonos únicamente por sus fronteras y por sus entradas y salidas de
materia,  energía  e  información  (esta  última  nosotros  no  la  consideramos  en nuestros  posteriores
modelos por resultar de difícil comprensión para nuestros alumnos). Se trata de concebir a nuestro
sistema  como  si  estuviera  contenido  dentro  de  una  caja  negra  opaca  y  que  no  podemos  ver  su
funcionamiento interior, solo observar sus interacciones con el resto del mundo.

En un modelo de sistema podremos observar:

1.˚ La existencia o no de entradas y salidas que dará lugar a su clasificación en abiertos, cerrados y
aislados.  En este punto creemos que es necesario que el alumno ponga algunos ejemplos o analice
varios sistemas (abiertos, cerrados y aislados), además de los de la Figura 1.9.

2.˚ Valorar las relaciones que existen entre las salidas y las entradas que nos servirá para:

– Calcular la eficiencia de un sistema, ya que si encontramos que salidas < entradas, este será poco
eficiente. 

–  Introducir  el  concepto  de  sistema  sostenible  (capaz  de  mantenerse  en  el  tiempo,  de
permanecer) cuyo concepto van a deducir los alumnos como un sistema cuyas salidas sean iguales o
inferiores a las entradas o cuyas salidas se puedan reutilizar como entradas. Esta idea nos va a servir
de base para explicar en la unidad 2 el concepto de desarrollo sostenible y así poder aplicarlo a lo largo
de todo el texto como hilo conductor. Por ejemplo, en la actividad 8 de la unidad 2, se pregunta a al
alumnado cuál de los dos sistemas de pesca planteados será sostenible. Fácilmente deducirán que será
aquél en el que el ritmo de capturas por pesca (salidas) sea igual o inferior al ritmo con que se renueva
la población de peces; y serán conscientes de que los sistemas de pesca tradicionales son mucho más
sostenibles y, además, conllevan una menor cantidad de insumos energéticos (entradas).

4.2. La energía en los sistemas

Demostrar la ley de la conservación de la energía que es el primer principio de la Termodinámica
y que no presenta  ningún problema en su compresión  por parte  de  los  alumnos.  Sin embargo,  el
concepto de  entropía es  difícil  de aprehender y la  mayor  parte  de las  definiciones existentes son
matemáticas y su sentido físico es difícil de extraer a partir de dichas definiciones. 

Lo más intuitivo es decir que el segundo principio de la termodinámica nos determina la dirección
de los intercambios de energía, de forma que siempre se pierde energía y calidad en cada uno de los
intercambios  realizados,  por  lo  que  todos  los  cambios  no  son  reversibles,  es  decir,  no  podemos
regresar al estado anterior sin ninguna pérdida de energía. 

Existen  muchos  aspectos  más  o  menos  filosóficos  relacionados  con  esta  definición  como  el
transcurrir del tiempo, la degradación del entorno, el orden, etcétera. 

Se  pueden  trabajar  estos  conceptos  a  partir  de  estos  (u  otros)  ejemplos:  dando  una  lista  de
actividades humanas, conceptos o materias diversas, para que analicen si son de baja entropía (orden)
o  de  elevada  (desorden):  baja-alta:  paz-guerra,  construcción-destrucción,  madera-cenizas,  ley-
libertinaje,  cultura-analfabetismo,  progreso-subdesarrollo,  moléculas  inorgánicas  (agua,  dióxido  de
carbono, N2, etc.), moléculas orgánicas (azúcares, grasas, proteínas, petróleo), vida-muerte. 

Seguidamente podremos pedir que deduzcan lo que ocurre con la entropía cuando se quema el
petróleo  y  dónde  tenía  acumulada  la  energía.  O  cuál  es  el  propósito  esencial  de  comer,  beber  o
respirar,  ya  que  se  trata  de  mecanismos  encaminados  a  proporcionar  energía  para  las  funciones



vitales  y  a desechar la  entropía al  entorno (Fig.  1.9).  O comparar  la  liberación de entropía de un
individuo en crecimiento y de otro adulto (lógicamente mayor en el primero). 

Conviene estudiar detenidamente la entropía en los seres vivos, mediante la Figura 1.9. En este
caso, se demuestra el primer principio sencillamente, ya que consiste en que toda la energía que utilice
el pollito proviene de la combustión del alimento ingerido, o de las reservas previamente acumuladas.
En cuanto al segundo principio, el ser vivo mantiene la baja entropía de su interior a costa de generar
residuos de elevada entropía, que aumentan la entropía del exterior (mediante el CO2,  el calor y el
vapor de agua).

Si  cometemos el  error de analizar aisladamente al  ser vivo parece que contradice el  segundo
principio de la termodinámica. 

En la Figura 1.10 se puede comprobar el cumplimiento del primer principio de la termodinámica,
que puede verificarse en cada uno de los eslabones de la cadena, ya que la energía que entra es igual a
la que sale, ya sea como energía utilizable, o bien como energía disipada en forma de calor. 

Además sería conveniente trabajar con la Figura 1.10 para que comprendan el significado de la
concentración de la energía y el gasto energético que conlleva. Así, podemos volver a retomar esta idea
en la Unidad 9 para explicar el sentido y los problemas que implica el hecho de que la energía solar
esté tan dispersa y sea mucho menos eficiente que la energía generada por los combustibles fósiles. La
verificación  del  segundo  principio  se  puede  observar  en  las  pérdidas  que  existen  en  cada
transformación, que son debidas a la degradación irreversible de la energía, perdiéndose en forma de
calor, como consecuencia de que ha sido empleada en pasar de una forma de energía más diluida a
otra  más concentrada en cada uno de los  pasos.  Todos  estos cambios implican un aumento  de  la
entropía global del entorno, aunque en cada paso progresivo de un nivel a otro vaya disminuyendo en
el interior de los sistemas. 

El primer principio de la termodinámica puede verificarse en cada uno de los eslabones de la
cadena, ya que la energía que entra es igual a la que sale, ya sea como energía utilizable, o bien como
energía disipada en forma de calor. La verificación del segundo principio se puede observar en las
pérdidas que  existen en cada transformación,  que  son  debidas a  la  degradación  irreversible de la
energía, perdiéndose en forma de calor, como consecuencia de que ha sido empleada en pasar de una
forma de energía más diluida a otra más concentrada en cada uno de los pasos. Todos estos cambios
implican un aumento de la entropía global del entorno, aunque en cada paso progresivo de un nivel a
otro vaya disminuyendo en el interior de los sistemas. 

Destaca entre los casos de verificación de la entropía el de los seres vivos. El primer principio
sencillamente  consiste en que toda la energía que utilice provenga de la  combustión del  alimento
ingerido,  o  de  las  reservas  previamente  acumuladas.  En  cuanto  al  segundo  principio  el  ser  vivo
mantiene la baja entropía de su interior a costa de generar residuos de elevada entropía que aumentan
la entropía del exterior (mediante el CO2, el calor y el vapor de agua). Si cometemos el error de analizar
aisladamente el ser vivo parece que contradice el segundo principio de la termodinámica 

Existen excelentes disquisiciones de este principio en los libros (muy interesantes): ¿Qué es la
vida?, de Erwin Schrödinguer; El azar y la necesidad, de Jaques Monod, y Las flechas del tiempo, de
Richard Morris, entre otros.

5. Modelos de sistemas caja blanca

Para diseñar un sistema caja blanca hemos de elegir con cuidado las variables que los constituyen.
Debemos tener presente los siguientes factores:

– Que su elección sea acorde con el objetivo final de nuestro modelo de sistema, por ello, hemos de
elegir las variables más adecuadas para conseguir unos resultados fiables. Por ejemplo, para estudiar
un sistema ciudad desde la óptica de su circulación vial, podremos elegir como variables: la población,



el número de vehículos privados, los transportes públicos, los atascos, la contaminación, etc. Pero, no
sirve a nuestro objetivo elegir variables como: plazas escolares o el paro.

–  Nunca se debe elegir  la  variable tiempo.  En las gráficas que figuran en este tema el  tiempo
siempre se representará en el eje de abscisas, las variables ocuparán el de las ordenadas.

- Que el número de variables no sea muy elevado, ya que complicaría el modelo al aumentar el
número de interacciones posibles. Entre dos variables existe una interacción; entre tres, tres; entre
cuatro, seis, etcétera.

– No podemos pretender que un mismo modelo tenga validez para todos los campos de estudio,
solo para los que persigan un mismo objetivo, por lo que las conclusiones obtenidas a partir de un
determinado  modelo  no  pueden  ser  aplicadas  en  otras  condiciones  diferentes  de  las  que  fueron
formuladas inicialmente.

5.1. Relaciones causales

Para  analizar  las  relaciones  causales dentro  de  un  sistema  utilizaremos  las  denominadas
relaciones causales,  con lo que pretendemos establecer la  estructura del mismo. Con este modelo
podremos realizar simulaciones informales y una validación no empírica del mismo.

Si  se  observa  bien,  un  modelo  de  un  sistema  con  relaciones  causales  se  parece  mucho  a  un
esquema conceptual de dicho sistema al que, además, se añaden signos. Con este tipo de diagramas,
conseguiremos que el alumno sea capaz de razonar sobre el objeto de su estudio y de obtener los
diferentes  comportamientos  posibles  del  sistema  en  función  de  su  entorno.  Es  muy  interesante
observar cómo,  una vez asimilado el  concepto de realimentación positiva  y  negativa,  rápidamente
comienza a identificar diversos casos en su entorno más inmediato.

Los  diagramas  causales  constituyen  un  procedimiento  de  fácil  manejo  y  suelen  resultar
sumamente atractivos. Los problemas que se pueden presentar son:

– La colocación de los signos sobre las flechas: se colocará un signo «+» siempre que las variables
relacionadas se muevan en el mismo sentido, es decir, en los casos que se lea-aumenta-aumenta o
disminuye-disminuye.

– Su correcta lectura, por lo que insistimos en leer las variables dos a dos, de forma independiente
y comenzando siempre por que la primera aumenta. Así se evita que, por ejemplo en la Figura 1.16, se
confundan  los  signos  al  llegar  a  la  variable  B,  ya  que  se  tienden  a  leer  «cuando  A  aumenta,  B
disminuye; cuando B disminuye… (en vez de cuando B aumenta)» y, en muchas ocasiones, se coloca el
signo equivocado.



–  Recalcar que para que se forme un bucle de realimentación todas las flechas han de tener el
mismo sentido y cerrarse sobre sí mismas.

– Se deberá insistir en los conceptos de bucle explosivo (+) y bucle homeostático (–), que se podrá
relacionar con la regulación hormonal que estudiaron en 1.˚ de Bachillerato.

– Que el alumno deberá ser consciente de que está manejando una metodología seria y con base
matemática, que le permitiría la realización de modelos científicos formales.

-  Que distingan en los modelos qué son las variables de nivel, los flujos y las tasas, pues será 
imprescindible para realizar las simulaciones. Así, en la Figura 1.26, habrán de identificar la población 
(variable de nivel) como una especie de depósito de agua, que se llena mediante los nacimientos 
(flujo o grifo de entrada) y se vacía mediante las defunciones (flujo o grifo de salida). Las entradas o 
salidas por los citados grifos dependen de unas tasas constantes y del número de individuos de la 
población. En esta edición hemos creído conveniente hacer esta diferencia con la finalidad de que sea 
posible realizar simulaciones, ya que matemáticamente es incorrecto considerar las tasas como flujos 
de entrada y salida, ya que el flujo de entrada (los nacimientos/año) resulta del producto de la TN por 
el número de individuos de la población y el flujo de salida (defunciones) resulta del producto de la TM
por el número de individuos de la población. De cualquier modo, es necesario diferenciar entre flujo y 
tasa para llegar a simular.

5.2. Pasos a seguir para modelar un sistema

Pensamos  que  es  conveniente  trabajar  paso  a  paso  con  la  Figura  1.29,  pues  el  proceso  de
construcción de un modelo transcurre en pasos sucesivos:

1.˚ Observación del mundo real para extraer de ella la información deseada en función de los
objetivos que queramos alcanzar.

2.˚  Conceptualización.  Proceso por el cual  se llega a la elaboración de un modelo mental,  de
carácter personal y que será muy diverso en función del tipo de cultura del individuo.

3.˚ Estructuración. Consiste en dar forma al modelo, en función de las variables elegidas y de las
relaciones entre ellas.  Esta  fase,  que es la  final  para los  modelos elaborados por nosotros en esta
materia, da lugar a una representación gráfica del modelo que denominaremos diagrama causal. A
partir  de  estos  diagramas  se  podrán  realizar  lo  que  en  adelante  denominaremos  simulaciones
informales,  para  distinguirlas  de  las  formales  o  matemáticas,  a  partir  de  las  cuales  los  alumnos
entenderán la profunda interdependencia de los procesos analizados en un modelo concreto y serán
capaces de  enumerar  una serie  de  repercusiones en cadena de  un hecho concreto,  tal  y  como se
expone en el criterio de evaluación número 2.

4.˚ Formalización. Proceso en el que se dan valores a los diferentes parámetros a partir de que se
realizan los cálculos basados en ecuaciones diferenciales. Esto se representa mediante diagramas de
Forrester, y en función de los valores que se asignen a los parámetros se obtienen las gráficas de los
distintos escenarios de simulación que serán sometidos a una evaluación por expertos o políticos con
el poder de decidir sobre cuál de los escenarios es el más adecuado y de modificar las observaciones
reales.

Aunque  los  alumnos  no  suelen  alcanzar  esta  fase  del  modelo,  sí  pueden  interpretar  y  sacar
conclusiones en diferentes escenarios ya elaborados. 

Es de vital importancia efectuar, en cada una de las fases anteriores, medidas comparativas con el
mundo real,  tanto a nivel de los valores otorgados a los parámetros,  como a la hora de validar un
modelo. 

Como vemos se trata de un procedimiento muy interesante porque, aunque no podamos nunca
llegar a elaborar modelos excesivamente fiables, se trata de un aprendizaje significativo pues parte del



entorno y de los conocimientos previamente adquiridos por el alumno; además, sigue los pasos de un
procedimiento científico. 

Los alumnos deben ser capaces de verbalizar las decisiones de diseño adoptadas en la realización
de sus propios sistemas propuestos en clase y que discutan razonadamente entre ellos, guiados por el
profesor, sus ventajas e inconvenientes. 

Como actividad práctica se puede plantear que los alumnos manejen algún programa de juegos de
simulación que contribuya a enriquecer su percepción. Por ejemplo, unos de tipo lúdico y fáciles de
manejar, ya que no requieren ningún tipo de conocimientos matemáticos: Simearth, Simcity y Sim-
island. Todos ellos permiten ver sistemas dinámicos de ecosistemas en evolución con un sencillo e
intuitivo interfaz de usuario.  Naturalmente que proponemos su uso como una simple actividad de
refuerzo de esta parte de la Unidad.

6. Modelos de regulación del clima terrestre

Con la metodología  y los conceptos de la  dinámica de sistemas podemos pasar al  estudio del
modelo del clima terrestre como una aplicación práctica. 

Utilizaremos un enfoque de complejidad creciente. Realizaremos unos modelos muy sencillos, que
iremos posteriormente enriqueciendo, de forma que lleguemos a un modelo más aproximado de la
realidad. 

Comenzamos  con  la  perspectiva  de  caja  negra,  con  lo  que  únicamente  observaremos  los
intercambios energéticos entre el planeta, la energía recibida del Sol y la energía emitida al espacio. A
partir  de  ella  pasaremos  a  un  enfoque  de  caja  blanca  que  nos  permitirá  observar  algunos  de  los
subsistemas que componen el planeta Tierra. Puesto que pretendemos analizar el clima terrestre la
división  se  ha realizado entre  atmósfera,  biosfera,  hidrosfera,  criosfera  y  geosfera,  destacando  los
intercambios energéticos que se realizan entre ellos, motores del clima observado en la Tierra (en los
temas siguientes consideraremos a la criosfera como una parte de la hidrosfera). 

Para  no  entrar  en  detalles  complejos,  simplificaremos  las  interacciones  que  existen  entre  los
distintos subsistemas a los más evidentes para los alumnos. Para ello, primeramente modelaremos
algunos de los principales comportamientos del clima bajo la perspectiva de la dinámica de sistemas. 

No hemos incluido detalles de tipo espacial, como pueden ser la distribución de mares y tierras
para no introducir un grado de mayor complejidad, del que el alumno no podría extraer conclusión
alguna y ocultaría la perspectiva global que del clima se debe llegar a tener.

• El efecto invernadero.- Creemos que es muy importante que, desde este momento, aprendan el
concepto de efecto invernadero, su proceso de formación y que valoren su significado para la vida en
la Tierra.

Por otra parte, han de aprender a diferenciar ese beneficioso efecto del otro «el incremento del
efecto invernadero» ambos efectos se comprenderán muy bien mediante las dos Figuras 1.36. Además,
han de comenzar a tomar conciencia del papel humano en la ruptura de los ciclos naturales y en los
cambios climáticos.

•  El albedo.-  Segunda variable que influye en el  clima y cuyo efecto sobre la  temperatura es
contrario al anterior. Hay que tener cuidado para que el bucle de realimentación positiva del albedo
(Fig. 1.37) se comprenda, ya que puede dar problemas de diseño. Por eso hay que recordarles que,
como recomendamos con anterioridad, las variables se deben leer independientemente de dos en dos:
«Al  aumentar  la  temperatura,  disminuye  la  superficie  helada;  y  al  aumentar  la  superficie  helada,
aumenta el albedo, etc.» que sería lo mismo que decir: «...; y al disminuir la superficie helada, aumenta
el albedo...»; sin embargo, por experiencia hemos comprobado que en las relaciones leídas de este
modo se coloca mal el signo con muchísima frecuencia.



• Las nubes.- Tras estudiar su efecto dual debemos trabajar el modelo de la Figura 1.38, que nos
sirve para determinar el clima. Es más fácil comprenderlo si los dos bucles positivos que contiene (el
del invernadero y el del albedo) se comparan con dos espadas cuya tensión hace que el sistema se
mantenga en equilibrio dinámico, es decir,  cuando aumenta la del invernadero, su efecto debe ser
contrarrestado con un aumento del albedo y viceversa. Sin embargo, si el equilibrio se rompe porque
venza el invernadero, se llegará a una situación similar a la de Venus y, si vence el albedo, la situación
se parecerá más a la de Marte. 

Con la finalidad de simplificarlo, el modelo de la Figura 1.38 lo hemos hecho considerando el clima
terrestre como un sistema aislado, omitiendo las entradas que las entradas de energía procedentes del
Sol han ido variando a lo largo de los tiempos y el sistema Tierra ha tenido que irlas contrarrestando
con la finalidad de mantener su temperatura dentro de unos límites.

 • Modelos más avanzados.- El modelo de la Figura 1.38 se va progresivamente complicando al
introducir nuevas variables: polvo atmosférico, emisiones volcánicas, la biosfera y la humanidad. Es
importante que el alumnado analice lo representado en los diagramas causales de las Figuras 1.41,
1.46 y 1.50 y que sea consciente de las consecuencias de los cambios ambientales originados tras la
introducción de cada nueva variable en los mismos. 



4. UNIDAD 2: LA HUMANIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

4.1. Programación de la unidad 2

UNIDAD 2 

LA HUMANIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave

1. Definiciones: 
Recursos: tipos 
de recursos. 
Residuos: tipos 
de residuos. 
Impactos 
ambientales: 
definición y 
tipos.

2. Relaciones 
entre la 
humanidad y la 
naturaleza a lo 
largo de su 
historia.

Historia de las 
relaciones de la 
humanidad con 
la naturaleza 
(evolución de la 
influencia 
humana en los 
cambios 
ambientales). 

Principales 
problemas 
ambientales. 

3. Funciones 
económicas de 
los sistemas 
naturales.

Modelos de 
desarrollo: 
explotación 
incontrolada, 
conservacionism
o y desarrollo 
sostenible. 
Indicadores de 
estado del 
planeta. Otros 
índices de 
medida de la 
sostenibilidad. 

4. Riesgos 
naturales y 
riesgos para la 
población. 
Prevención y 

• Definir y clasificar 
los recursos en 
renovables, 
potencialmente 
renovables y no 
renovables. 

• Diseñar, analizar y 
valorar la capacidad 
de transformación 
del medio de las 
diferentes 
sociedades humanas.

• Comprender y 
valorar las medidas 
más adecuadas para 
la solución de los 
problemas 
ambientales.

• Diferenciar ante un
problema ambiental 
los argumentos del 
modelo de 
explotación 
incontrolada y los 
propios del 
desarrollo 
sostenible.

• Enumerar los 
principios que se 
deben aplicar para 
lograr un desarrollo 
sostenible.

• Evaluar las 
diferencias entre el 
sistema económico 
tradicional y el 
subsistema 
económico integrado
en la ecosfera.

• Definir la 
sostenibilidad en su 
triple dimensión y 
valorar su grado de 
seguimiento según 
los indicadores PER.

• Determinar los 
diferentes factores 
que condicionan un 
riesgo, explicar los 

4. Identificar recursos, 
riesgos e impactos, 
asociándolos a la 
actividad humana 
sobre el 
medioambiente.

5. Investigar las 
fuentes de energía y 
otros recursos 
utilizados por la 
Humanidad a lo largo 
de su historia, 
evaluando su 
rentabilidad pasada y 
presente y su 
tendencia futura

4.1. Define los 
conceptos de 
recurso, impacto 
ambiental y riesgo. 

4.2 .Identifica y 
clasifica los 
diferentes tipos de 
recursos, riesgos e 
impactos 
ambientales. 

5.1. Deduce y explica
los cambios 
ambientales 
asociados a la 
actividad humana en
cada una de las fases
de su historia, a 
partir de diagramas 
causales.

5.2 .Describe y 
clasifica por su 
renovabilidad los 
recursos energéticos
y de otro tipo 
utilizados por la 
humanidad en cada 
una de sus fases. 

5.3. Describe y 
valora las diferentes 
fuentes de energía 
utilizadas por la 
Humanidad a lo 
largo de su historia, 
evalúa su 
rentabilidad pasada 
y presente y su 
tendencia futura.

5.4. Enumera los 
impactos 
ambientales 
ocasionados por las 
diferentes 
sociedades humanas 
y expone una 
valoración crítica de 
su capacidad de 
transformación del 
medio a lo largo de 

L

L

L; MCT; AA

L; MCT; AA

L; MCT; IEE

L; MCT; IEE



corrección de 
riesgos.

principales sistemas 
de prevención y 
mitigación.

6. Establecer 
diferencias entre el 
desarrollismo 
incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 

su evolución.

6.1. Diferencia ante 
un problema 
ambiental los 
argumentos de 
explotación 
incontrolada y los de
desarrollo sostenible
y sabe valorar la 
sostenibilidad en su 
triple dimensión.

6.2. Distingue y 
explica, desde una 
óptica sistémica, 
entre un modelo de 
uso de los recursos 
que propicie la 
explotación 
incontrolada y otro 
que abogue por un 
desarrollo 
sostenible.

6.3. Conoce y aplica a
casos concretos las 
reglas básicas para 
la consecución de un
desarrollo sostenible

6.4. Explica las 
limitaciones que 
presenta el sistema 
económico aislado y 
resalta los principios
básicos para su 
inclusión dentro del 
sistema ecológico.

6.5. Analiza el 
desarrollo de los 
países, 
relacionándolo con 
los diferentes 
problemas 
ambientales y con la 
calidad de vida en 
los distintos lugares 
del Planeta. 

6.6. Expone políticas 
ambientales 
adecuadas a la 
defensa del medio. 

6.7. Detecta y señala 
los gastos ocultos de 
un producto, 
analizando su ciclo 
de vida completo y 
explicando las 
repercusiones 
ambientales que 
puede originar.

6.8. Valora la 
importancia y aplica 
a casos concretos de 
la detección de 
indicadores 
ambientales PER y el

L; MCT; AA; IEE

L; MCT; AA

MCT; AA; SC

L; MCT; AA

MCT; AA; CEC

L; SC

MCT; AA; SC

MCT; AA; IEE



7. Evaluar un riesgo 
concreto en función de
los factores que lo 
condicionan, 
aportando una serie 
de medidas adecuadas 
para reducirlos, 
siempre que sea 
posible y proponer 
una serie de medidas 
de tipo comunitario 
que pueda seguir la 
ciudadanía 
encaminadas a 
mitigarlos.

cálculo de huella 
ecológica, como 
medidas del grado 
de sostenibilidad de 
nuestras acciones 
sobre el Planeta. 

7.1. Explica con 
claridad el concepto 
de riesgo y de los 
factores que lo 
condicionan, 
distinguiendo 
riesgos naturales de 
riesgos inducidos.

7.2. Distingue las 
medidas de 
prevención de las 
correctoras.

7.3. Valora el alcance
de un riesgo 
concreto en función 
de los factores que lo
condicionan, aporta 
una serie de medidas
adecuadas para 
prevenirlo o para 
poder reducirlo.

7.4. Realiza un 
informe sobre un 
riesgo concreto, a 
partir de noticias de 
la prensa, explica los 
factores que lo 
condicionan e indica 
algunas medidas 
para su predicción o 
prevención.

L; MCT

CS

MCT; AA; SC; IEE

L; MCT; AA; SC

4.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 
tecnología

MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC



UNIDAD 2: LA HUMANIDAD Y EL MEDIOAMBIENTE

N  º  de  la
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, IEE, SC 4, 5 4.2, 5.2

2 L,IEE, SC 4 4.2

3 L, AA, IEE,SC 4,5 4.2, 5.3

4 MCT, IEE, SC 2, 5 2.4,2.5,2.7,5.2

5 AA,IEE, SC 6 6.1 

6 L,SC 6 6.1

7 L,MCT,AA,SC 2, 5, 6 2.3, 2.4, 2.5, 2.7,5.3,6.1, 6.3

8
L, MCT,AA, SC, IEE, 2, 6 2.3,  2.4,  2.5,  2.7,  6.1,  6.2,  6.3,

6.4,6.8

9 MCT,AA,SC, IEE 1, 6 1.2, 6.4, 6.5, 6.6 , 6.8

10 L, SC 7 7.1, 7.2

11 L,MCT, D, AA,SC 2,4, 5, 6, 7 2.4, 4.2, 5.3, 6.1, 6.3, 6.6, 6.8, 7.1

La Carta 
de la 
Tierra

L, SC 6 6.1, 6.5, 6.6

4.3. Orientaciones metodológicas

1. Recursos naturales e impactos ambientales

La historia de las relaciones humanidad-naturaleza nos puede servir como ejemplo de aplicación
de la dinámica de sistemas, vista en la Unidad precedente, a casos reales y para poder deducir las
consecuencias que tiene tanto para la humanidad como para la naturaleza el hecho de que hayamos
ido alejándonos,  progresivamente,  del estado estacionario natural en el que nos hallábamos en las
primeras fases. Esto permite que los alumnos estudien el devenir histórico bajo el paradigma de las
relaciones  sistémicas.  En  muchos  de  los  casos  nos  basamos  en  cómo  se  supone  que  ha  sido  la
evolución histórica, ya que, como en el caso del hombre primitivo, solo podemos suponerlo en función
de los conocimientos de los que actualmente disponemos. 

Como  se  indica  en  la  Figura  2.1,  el  hecho  de  que  la  tecnología  nos  sirva  para  cubrir  las
necesidades, provoca en nosotros un aumento en el número de estas, ya que amplificará el número de
recursos  que  explotemos  aunque,  claro  está,  esto  conlleva  unos  mayores  impactos.  Se  puede
ejemplificar con cualquier civilización como, por ejemplo, con la de la isla de Pascua, de la que se han
descubierto  unas  misteriosas  figuras  procedentes  de  una  civilización  desaparecida  tras  la
sobreexplotación de sus recursos. Se trata de un ejemplo límite de lo que el consumo no sostenible de
los recursos puede llegar a ocasionar. También nos sirve para evaluar dicha evolución tanto en sentido
negativo (aumento de impactos ambientales) como positivo (el empleo de las nuevas tecnologías en
beneficio del medioambiente).

 Hay  muy  buenos  informes  sobre  el  Medioambiente  Mundial  o  sobre  Desarrollo  Humano
disponibles gratuitamente en Internet, que se pueden descargar en PDF. Por ejemplo:

http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/publicaciones/planeta_vivo/planeta_vivo_2014/

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2014-human-
development-report/

http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/
http://www.undp.org/content/undp/es/home/librarypage/hdr/2014-human-development-report/
http://www.wwf.org.co/sala_redaccion/publicaciones/planeta_vivo/planeta_vivo_2014/


En este apartado introducimos diversos conceptos (como el de recurso y el de impacto derivado
de su explotación), así como la clasificación de cada uno de los mismos. Es necesario destacar que
estos conceptos son necesarios para la compresión del resto del libro, por lo que no conviene avanzar
hasta que no estén perfectamente comprendidos por parte del alumnado.

2. Historia de las relaciones de la humanidad con la naturaleza

El concepto de naturaleza como ente hostil al que había que combatir ha permanecido durante
mucho tiempo como clave de las citadas relaciones.

Existen múltiples ejemplos de interacciones humanidad-naturaleza derivadas de los avances de la
civilización,  aunque  muchas  de  ellas  no  han  supuesto  un  impacto  directo  en  el  entorno,  por  ello
destacaremos los avances tecnológicos, ya que estos serán los que permitirán un cambio de actitud en
las relaciones con la naturaleza que,  partiendo de  una sumisión  a sus designios  concluirán en un
intento de una profunda modificación.

Comenzamos por  el  análisis de  la  situación del  hombre primitivo,  que dependía de los  ciclos
naturales  para  su  subsistencia  y  se  mantenía  dentro  del  sistema  natural,  comportándose  casi
exclusivamente como cualquier otro depredador (diagrama causal de la Figura 2.4). Los pocos avances
tecnológicos de los que disponían le permitían paliar ligeramente sus carencias, pero en ningún caso
supuso grandes modificaciones para su entorno. 

Convendría detenerse en cada uno de los diagramas causales (Figuras 2.4 y 2.5) de las diferentes
etapas. Así, con en el de la Figura 2.5 el alumnado tomará conciencia de la magnitud de los cambios del
entorno producidos por la agricultura y la ganadería, sobre todo si lo comparan con el de la Figura 2.4. 

El citado cambio fue muy sencillo: la sobreexplotación de tierras provocó un cambio climático
irreversible  en  la  zona  que  originó  un  descenso  en  los  recursos,  ya  que  esta  zona  geográfica  fue
ocupada por múltiples imperios,  todos ellos interesados en obtener el  máximo beneficio (fenicios,
griegos  y  romanos).  Existen  diversas  investigaciones  que  relacionan  la  sobreexplotación  con  la
decadencia de estos imperios. 

Es de destacar que este apartado puede ser tratado interdisciplinarmente con la Historia, de tal
forma que identifiquen y completen su conocimiento de las fases de la evolución de la tecnología a
partir de sus conocimientos sobre la citada materia.

Para finalizar este apartado sería conveniente proponer que el alumnado realice unas actividades
de refuerzo de contendidos como las siguientes:

1. a) Haz un resumen de cada una de las tres fases en las que se dividen las relaciones humanidad-
naturaleza,  señalando  en  cada  una  de  ellas  los  recursos  energéticos  y  de  otro  tipo  utilizados
(especificando si son o no renovables) y los impactos ambientales originados en el entorno.

b) ¿Cuál es la evolución respecto al consumo de los recursos? ¿Y respecto a la generación de
impactos ambientales? Explícalo.



2.

a)  Mira  la  primera gráfica  del  crecimiento  de  la  población  y  explica  de  qué  tipo  es,  según lo
estudiado en la Unidad 1.

b) ¿En qué momento se pasa de un crecimiento controlado a otro de tipo exponencial?

c)  ¿Cuáles  son  los  bucles  de  control  de  la  población  (nacimientos,  defunciones,  emigración  o
inmigración) que se ven disminuidos?

d) ¿Cuáles se ven reforzados? ¿Por qué motivo?

e)  Mira  la  segunda  gráfica  y  explica  las  razones  por  las  cuales  el  límite  de  carga  ha  ido
aumentando al pasar de una a otra fase.

3. Funciones económicas de los sistemas naturales. La crisis ambiental

En este punto hemos introducido contenidos muy relevantes para la comprensión del resto del
texto,  ya  que  constituyen  la  base  sobre  la  que  se  configuran  las  Ciencias  Ambientales  y  el  hilo
conductor de esta materia.

Es  muy  importante  que  se  trabaje  en  profundidad  la  Figura  2.7  porque  representa  el  mapa
conceptual de todos los contenidos, el sistema económico como subsistema del sistema ecológico, y
justifica  que  no  puede  haber  beneficio  económico  duradero  si  se  causa  el  deterioro  del  sistema
ecológico del que depende.

También se enumeran todos los síntomas que ponen de manifiesto la crisis ambiental. 

4. Diferentes alternativas ante la problemática ambiental



Resulta evidente que la mayor parte de los problemas de implantación del modelo de desarrollo
sostenible  no  se  solventarán  porque  sí,  además,  no  se  consigue  que  los  proyectos  sean
económicamente  rentables.  Para  ello,  debemos  de  ver  desde  un  único  punto  de  vista,  tanto  las
decisiones de carácter económico o de desarrollo,  como las de carácter ecológico.  Existen muchos
libros sobre este tema, cuya visión varía desde el estudio de la Economía y la Ecología separadas, hasta
los que tratan de aunarlas en el concepto de Economía ecológica. 

Un  análisis  de  cómo  intentar  conseguir  que  exista  una  rentabilidad  medioambiental  es  «Las
cuentas de la tierra». 

Creemos  que  es  necesario  insistir  en  la  idea  de  un  sistema  económico  como  subsistema  del
ecológico, concepto que entenderán sin dificultad si recuerdan la Unidad 1. 

En  este  apartado  se  contemplan  las  tres  diferentes  alternativas  (explotación  incontrolada,
conservacionismo a ultranza y desarrollo sostenible). También se contempla la triple dimensión de la
sostenibilidad, sobre todo la referente a la social. Una crítica que se podía hacer a la propia definición
de desarrollo sostenible es que solo habla de solidaridad “intergeneracional”, por lo que habría que
incluir  que  para  lograr  el  desarrollo  sostenible  se  requiere,  además,  de  una  solidaridad
“intrageneracional” entre todas las personas del planeta, que permita la erradicación de la pobreza y
las diferencias entre los distintas regiones del planeta. 

5. Índices de medida de la sostenibilidad

En este apartado hemos incluido unos nuevos contenidos. Se trata de herramientas para detectar
y  paliar  el  deterioro ambiental  que  han  ido apareciendo  a  partir  del  año 2000.  Creemos  de  gran
importancia hacer hincapié en este apartado.

El usos de indicadores ambientales PER se puede explicar con ayuda de la Figura 2.12.

La Huella Ecológica es un concepto muy interesante para trabajar con los alumnos.

 Existen muchas páginas en Internet para actualizar datos sobre la Huella ecológica:

http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/

http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/

Y una página especial para calcular nuestra propia Huella Ecológica:

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/personal_footprint/

6. Prevención y corrección de riesgos

Comenzamos con una introducción sobre la evolución del concepto de riesgo y otras definiciones
asociadas, como desastre, catástrofe y calamidad y hacemos hincapié en la necesidad de planificar los
riesgos.

Después  clasificamos  los  riesgos  de  todo  tipo  en  los  tres  apartados  señalados  en  el  texto,
encuadrando los riesgos geológicos de origen natural en el apartado de riesgos físicos.

Respecto a los factores implicados en el riesgo creemos muy conveniente insistir en ellos, ya que a
partir de su valoración se pueden proponer las medidas preventivas y paliativas más adecuadas en
cada caso.

En el apartado de planificación insistimos en la diferenciación entre los métodos de predicción y
prevención, conceptos que el alumnado suele confundir.

http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/page/personal_footprint/
http://www.footprintnetwork.org/es/index.php/GFN/
http://awsassets.panda.org/downloads/informe_planeta_vivo_2012.pdf
http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/


El mapa de riesgos de riesgos de incendios en España (Fig. 2.16) y el de riesgo de malaria en el
mundo (Fig. 2.17) nos pueden servir como ejemplos de cómo se elabora un mapa de riesgos y, en este
caso,  podemos pedirles que nos expliquen, según el color,  cuáles son las zonas España con mayor
riesgo de incendios o cuáles son  las regiones del  planeta  más castigadas por la  enfermedad de la
malaria.

Para familiarizar a los alumnos y alumnas con estas técnicas, se les puede pedir que realicen el
siguiente trabajo: 

- Que piensen en una zona concreta y elaboren una tabla similar de EIA a la de la página 55, con la
que evalúen el impacto ambiental tras la construcción de la infraestructura que ellos prefieran (por
ejemplo: puente, carretera, aeropuerto, cancha de deportes, urbanización, granja avícola, piscifactoría,
etc.) en esa zona. 

 Además, se les puede pedir que propongan medidas para paliar cada uno de los impacto. Estas
medidas las pueden buscar en el libro de texto, en función de la infraestructura elegida.

• Matrices de Leopold.

Es una de las matrices más conocidas y se pueden analizar en el caso de desear ampliar estos
contenidos.

La matriz de Leopold es de tipo cuantitativo y recoge un total de 100 posibles acciones (columnas)
y 88 posibles factores ambientales (filas). De entre todos ellos, se seleccionan sólo las acciones o los
factores más relevantes que interesan en el caso concreto de estudio de EIA. Y en cada una de las
casillas se valora el impacto de cada acción sobre cada factor, mediante la expresión M/I, siendo M la
magnitud (cantidad) del posible impacto, su extensión o grado, e I la importancia (calidad), es decir, el
peso relativo de la alteración del factor ambiental considerado en el conjunto del proyecto. Ambas se
valoran de 1 a 10 mediante unas escalas establecidas por los expertos, poniéndose delante el signo
«+», si el impacto es beneficioso, y «–» si es perjudicial. Por ejemplo, en la siguiente Tabla, en la que se
representa una EIA previa a la construcción de una urbanización de baja densidad en la sierra de
Guadarrama, al valorar el impacto de la pavimentación (acción) sobre el suelo (factor), observamos
que valoración de la magnitud (2) es baja, pues abarca poca extensión superficial; sin embargo, la
valoración de la importancia (10) es la máxima, pues lo invalida totalmente para otros usos.





5. UNIDAD 3: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

5.1. Programación de la Unidad 3

UNIDAD 3

HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

Temporalización: 4 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave

1. Organismos 
nacionales e 
internacionales, 
coordinación y 
cooperación.

2. Significado de 
los Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio y de los 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible para el 
medioambiente 
mundial,

3. Sociedad y 
desarrollo 
sostenibles: 
crecimiento de la 
población, índices 
de desarrollo y la 
necesidad de una 
educación 
ambiental.

4. La gestión 
ambiental: la 
Ordenación del 
Territorio y la 
Evaluación del 
Impacto 
Ambiental 

 5: Principales 
mecanismos de 
ecoeficiencia. 

6. Las nuevas 
tecnologías para 
el estudio del 
medioambiente: 
sistemas 
informáticos y 
sistemas 
telemáticos.

7. Sistemas 
telemáticos 

• Comentar textos 
sobre algunas de las 
conferencias 
internacionales sobre 
el medioambiente, 
resumir los 
principales acuerdos 
alcanzados.

• Analizar las 
diferentes 
problemáticas de los 
países del Norte y los 
del Sur.

• Aplicar la legislación
a casos concretos de 
gestión ambiental.

• Manejar técnicas 
sencillas sobre 
ordenación del 
territorio y diversas 
matrices de EIA.

• Analizar y evaluar la 
importancia de la 
toma de conciencia 
ciudadana sobre 
determinados 
productos y de la 
necesidad del 
establecimiento de 
ecoetiquetas y de la 
realización de 
ecoauditorias.

• Conocer y utilizar las
técnicas más 
modernas de 
investigación 
ambiental basadas en 
las nuevas tecnologías
de la información y 
valorar su aplicación 
práctica.

• Valorar la necesidad 
de las acciones 

8. Establecer diferencias
entre el desarrollismo 
incontrolado, el 
conservacionismo y el 
desarrollo sostenible. 

9. Conocer los 
principales acuerdos y 
organismos nacionales 
e internacionales en 
materia 
medioambiental.

8.1. Diferencia ante un
problema ambiental 
los argumentos de 
explotación 
incontrolada y los de 
desarrollo sostenible.

8.2. Analiza el grado 
de desarrollo 
alcanzado por los 
distintos países, 
relacionándolo con los
diferentes problemas 
ambientales y con la 
calidad de vida 
existente en los 
distintos lugares del 
Planeta. 

8.3. Critica y pone de 
manifiesto las 
desigualdades 
Norte /Sur en cuanto 
a las mejoras 
tecnológicas, la 
explotación de los 
recursos naturales, la 
generación de 
beneficios económicos
y la calidad de vida de 
las personas.

9.1. Conoce y valora la
función de los 
principales 
organismos 
nacionales e 
internacionales y su 
influencia en materia 
medioambiental.

9.2. Es capaz de 
extraer información 
algunas de las 
conferencias 
internacionales sobre 

MCT; AA

MCT; AA; CEC

SC; IEE; CEC

MCT

L; MCT; SC; IEE



aplicados a los 
estudio del 
medioambiente.; 
principales 
aplicaciones. 
Mecanismo 
captación de 
imágenes: 
radiaciones 
electromagnéticas
empleadas, fases 
que comprende el 
proceso de toma 
de imágenes 
mediante la 
teledetección, 
tipos de imágenes
obtenidas por 
teledetección, 
diferentes tipos 
de satélites y de 
sensores 
empleados. Tipos 
de imágenes y 
significado de las 
mismas para los 
estudios de 
entorno.

8. Sistemas 
telemáticos 
apoyados en la 
teledetección: el 
GPS y los SIG.

9. Sistemas 
telemáticos de 
cooperación 
internacional. 

personales y 
comunitarias para la 
defensa del 
medioambiente.

• Reconocer la 
necesidad de políticas 
ambientales 
adecuadas que 
promuevan una toma 
de conciencia 
ciudadana.

10. Conocer algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental.

el medioambiente 
más relevantes; y de 
resumir y valorar los 
principales acuerdos 
alcanzados.

9.3. Conoce los 
principales escollos y 
retos mundiales que 
hay que salvar para 
lograr un desarrollo 
sostenible y es capaz 
de aportar algunas 
medidas para poder 
alcanzarlos.

9.4. Conoce la 
legislación española 
sobre algunas leyes 
ambientales y es 
capaz de buscar y 
aplicar a casos 
concretos las normas 
de prevención 
indicadas en cada una 
de ellas. 

9.5. Reconoce la 
necesidad disponer de
políticas ambientales 
adecuadas a la 
defensa del medio.

 

10.1. Analiza la 
información facilitada 
por algunos 
instrumentos de 
evaluación ambiental 
concluyendo impactos
y medidas 
correctoras. 

10.2. Planifica una 
investigación sobre 
los problemas 
ambientales 
generados en un 
territorio por los 
cambios de uso, utiliza
métodos científicos, 
sociológicos, e 
históricos, recoge 
datos de diversas 
fuentes, analizándolos
y elaborando 
conclusiones, 
proponiendo 
alternativas y 
realizando un informe
final.

10.3. Valora la 
importancia de la 
ecoefiencia en los 

L; MCT; SC; IEE

L; MCT; SC

SC; IEE

L; D; MCT

L; MCT; D; AA; SC; IEE



11. Interpretar matrices
sencillas para la 
ordenación del 
territorio. 

sistemas de 
producción y 
consumo y la 
necesidad de 
implantar 
mecanismos 
adecuados para 
logarla, como la 
realización de 
ecoauditorias, la 
concesión de 
ecoetiquetas. 

10.4. Maneja la 
metodología que hay 
que seguir para la 
realización de una 
matriz de análisis del 
ciclo de vida de un 
producto de uso 
común. 

11.1. Interpreta 
matrices sencillas de 
capacidad de acogida 
del territorio y es 
capaz de determinar 
el grado de aptitud de 
cada zona del 
territorio para una 
actividad concreta.

11.2. Reconoce y 
valora la ordenación 
del territorio como 
una medida 
preventiva 
fundamental para 
lograr un uso más 
racional del mismo.

11.3. Explica los 
objetivos y el 
procedimiento 
general seguido en la 
evaluación de impacto
ambiental.

11.4. Identifica y 
evalúa el impacto 
ambiental de un 
determinado proyecto
(obra pública, fábrica, 
etc.), a partir de 
matrices de 
causa/efecto y de 
otras, determinando 
la intersección entre 
las acciones humanas 
y los efectos 
ambientales; valorar 
los impactos y aportar
algunas medidas 

SC; IEE

MCT; AA; SC; IEE

MCT; AA

MCT; IEE

L; MCT; AA

MCT; AA



12. Identificar los 
principales 
instrumentos de 
información ambiental 
en la actualidad y sus 
respectivas aplicaciones
(GPS, fotografías de 
satélites, radiometrías, 
etc.), basadas en nuevas
tecnologías de la 
información y la 
comunicación y señalar 
sus principales 
aplicaciones en el 
estudio y la mejora del 
medioambiente y para 
prevenir, predecir y 
valorar los riesgos.

correctoras.

11.5. Diseña y analiza 
matrices EIA sencillas,
deduciendo impactos 
sobre cada uno de los 
elementos del medio y
evaluando el alcance 
de los mismos.

12.1. Conoce y 
enumera los 
principales métodos 
de información 
medioambiental.

12.2. Extrae 
información 
ambiental fidedigna a 
partir de diversas 
fuentes: textos, 
noticias de la prensa o
las obtenidas a través 
de Internet. 

12.3. Comprende y 
explica la importancia 
del uso de nuevas 
tecnologías en los 
estudios ambientales, 
señalando sus 
principales 
aplicaciones. 

12.4. Explica la 
importancia de la 
elaboración de 
modelos y de su 
simulación a la hora 
de elaborar modelos 
con la finalidad de 
predecir y prevenir 
los impactos 
ambientales.

12.5. Expone algunas 
aportaciones al 
medioambiente de las 
modernas técnicas de 
investigación 
(sistemas de 
información 
geográfica, GPS, 
fotografías de 
satélites, 
radiometrías, etc.) 
basadas en las 
tecnologías de la 
información y la 
comunicación.

12.6. Conoce y explica 
los mecanismos 
básicos de la 

MCT; AA; SC; IEE

L; MCT

L; MCT; D; AA

L; MCT; AA; IEE

L; MCT; AA

L; MCT

L; MCT; D



teledetección, desde la
toma de imágenes 
desde un satélite a 
través de los sensores,
la transmisión, hasta 
la recepción y 
procesado de las 
mismas.

12.7. Analiza e 
interpreta la 
información 
medioambiental 
aportada por los 
diferentes tipos de 
imágenes obtenidas a 
través de satélite y es 
capaz de elaborar un 
breve informe con las 
conclusiones.

12.8. Valora la 
importancia de las 
nuevas tecnologías a 
la hora de prevenir y 
corregir el deterioro 
ambiental o en la 
detección y 
prevención de algunos
riesgos.

MCT; D; AA

IEE

5.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología

MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC



UNIDAD 3: HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE

N  º  de  la
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 MCT, AA 11 11.1, 11.2

2 MCT, AA 10 10.2

3 L, MCT, AA, IEE 8, 9 8.3, 9.2,9.3

4 L, AA, SC 8, 9 8.3, 9.2, 9.3

5 MCT, AA, IEE 11 11.3, 11.4 

6 L, MCT, AA 10 10.3, 10.4 

7 L, D, MCT 12 12.6, 12.7

8 L, AA, SC 9, 10 9.2, 9.3, 10.3

9 L, MCT, D, AA, SC 12 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 12.8

10 L, D, SC 9, 10 9.5, 10.3

11 MCT, D, AA, D 12 12. 7

12 L, MCT, D, AA 1, 12 1.1, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8

13 MCT, AA, IEE 11 11.3, 11.4, 11.5, 11.6

14 L, MCT, D, AA, 7, 11, 12 7.3, 11.2, 11,3,12.6, 12.7, 12.8

15 L, MCT 12 12.3, 12.4

Índice 
Normalizado
de la 
Cubierta 
Vegetal

L, MCT, D, AA 12 12.6, 12.7 12.8

5.3. Orientaciones metodológicas

1. Coordinación y cooperación internacional

Uno de los grandes problemas a los que nos hemos de enfrentar en el momento presente y en el
futuro es el originado por las grandes diferencias existentes entre los diversos países, en especial en
todo lo referente al nivel de vida. Los países en vías de desarrollo están sometidos, entre otros muchos,
al problema de que su población se halla en una fase de crecimiento exponencial, lo que amenaza con
resultar insostenible en los próximos años. 

Podemos  encontrar  una  visión  histórica  de  la  importancia  y  relevancia  de  las  diferentes
conferencias en el libro de Ramón Tamames Ecología y desarrollo sostenible, obra que ha ido siendo
revisada en múltiples ocasiones y modificada en función de los aspectos que han ido apareciendo
progresivamente. 

De  todas  las  Conferencias y  Acuerdos internacionales  destacamos la  necesidad prioritaria  del
análisis de: 

– La de Estocolmo de 1972 por ser la primera de ellas. Sería conveniente el realizar un comentario
de la misma a partir de la lectura de la parte Declaración de Principios.

–El informe de la Comisión Mundial del Medioambiente y Desarrollo: Nuestro Futuro en común
realizado bajo la dirección de la presidenta noruega Gro Harlem Brundtland (también conocido como
informe Brundtland). 



Se puede leer en inglés en el siguiente enlace: 

http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm

– La conferencia de 1977 celebrada en Tbilisi y organizada por la UNESCO y el PNUMA sobre la
Educación Ambiental. De esta conferencia se pueden hacer comentarios de texto sobre algún párrafo
concreto en el que se resalte su importancia, la necesidad de su implantación en todos los ámbitos
sociales y algunas estrategias para su enseñanza, aprendizaje o divulgación. 

 Se puede consultar en el siguiente enlace:

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf

–  La  Conferencia  de  Río  92:  Agenda  21,  en  cuyo  texto  podremos  encontrar  contenidos  muy
importantes para ser analizados, además de la Agenda 21, como son los apéndices correspondientes a:
La Declaración de Río sobre el medioambiente y el desarrollo o Carta a la Tierra (recogida en la página
47 del libro de texto).

–  El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, La resolución aprobada
por  el  Comité  Intergubernamental  de  Negociación  de  una  Convención  General  sobre  los  Cambios
Climáticos  y  El  Convenio  sobre  la  diversidad  biológica.  Es  importante  que  los  alumnos  sean
conscientes de la evolución seguida en las diferentes conferencias y acuerdos AMMA realizados desde
una perspectiva interdisciplinar con la Historia contemporánea, ya que sin su apoyo resulta difícil su
conocimiento y análisis profundo.

También  hemos  incluido  los  Objetivos  del  Milenio  y  los  recientes  Objetivos  de  Desarrollo
Sostenible, en las páginas 49 y 50 del libro de texto, por ser directamente aplicables a cualquier ámbito
social.

En el margen, figura una lista de los principales organismos internacionales de la ONU. 

2. Sociedad y desarrollo sostenible

En este apartado hacemos más hincapié en las diferencias entre nivel de vida y calidad de vida. 

Por  otra  parte,  conviene  que  los  alumnos  sean capaces de  observar  que  el  crecimiento  de  la
pobreza no es exclusivo de los países en vías de desarrollo, sino que también en nuestro los países
desarrollados están creciendo las diferencias existentes entre pobres y ricos, así como todos los días se
incrementan el número de personas que cruzan el denominado «umbral de la pobreza». 

Un libro que analiza esta problemática es Norte-Sur: La fábrica de la pobreza, aunque quizás esté
demasiado centrado en los problemas relativos a las multinacionales. 

Otra  referencia  muy interesante  es  Un  nuevo  orden mundial,  de  Ramón  Tamames,  en el  que
podemos ver cómo se ha llegado al actual enfrentamiento entre los distintos países, partiendo de su
evolución histórica, con un perfecto análisis de la citada situación.

3. Gestión ambiental 

En  este  apartado  se  abordan  los  principales  sistemas,  tanto  a  nivel  nacional  como  a  nivel
internacional,  para  prevenir  y  corregir  los  impactos  ambientales,  como  métodos  eficaces  para  la
consecución de un desarrollo sostenible. 

En la obra Evaluación del impacto ambiental del Dr Gómez Orea (Editorial Agrícola) se explica una
interesante  metodología  (muy  adecuada  para  ser  analizada  con  fines  didácticos)  encaminada  a
conseguir un desarrollo sostenible. 

Dicha metodología está basada en estudio del medioambiente y de su capacidad de asimilación de
un determinado proyecto, tratando de poner de manifiesto las condiciones necesarias para que pueda
ser asimilado por el entorno, tal y como resumimos a continuación.

http://unesdoc.unesco.org/images/0003/000327/032763sb.pdf
http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm


La explicación de esta metodología se representa mediante el siguiente esquema:

1.˚ El medioambiente (en la parte central superior): 

– Fuente de recursos (renovables y no renovables).

– Soporte de actividades. 

– Receptor de efluentes (residuos sólidos, vertidos líquidos y emisiones al aire). 

2.˚ El proyecto a realizar sobre él: regadío (en la parte central inferior):

El proyecto de la instalación de regadío en esta zona, se evalúa desde los mismos puntos de vista: 

–  Utilización de recursos. Aquí se analiza: el tipo de recurso utilizado, su tasa de renovación, la
cantidad, la calidad y la gestión de su uso.

–  Ocupación/Transformación del espacio. La cantidad de espacio destinado, las infraestructuras
de captación de agua o las vías de comunicación. 

– Receptor de contaminación (agua, aire y suelo). 

3.˚ Análisis que, desde una óptica basada en el desarrollo sostenible (en el recuadro central):

Se realiza una ordenación del territorio (a la derecha) en función de unos parámetros basados en
el desarrollo sostenible (a la izquierda).

Como  podemos  observar  en  el  recuadro  central,  para  conseguir  una  correcta  ordenación  de
territorio, habría que tener en cuenta que, para respetar el medioambiente, habría que fomentar el
respeto a las tasas de renovación de los recursos, marcando unos ritmos de consumo y propiciando el
reciclado. 



En cuanto a la actividad de regadío que se proyecta, habría que analizar y respetar la capacidad de
acogida del territorio, tanto desde el punto de vista de los ecosistemas, como desde el de los riesgos o
los impactos. 

La “capacidad de acogida” de un territorio ante un determinado proyecto es el grado de idoneidad
para las distintas actividades que se vayan a realizar sobre el mismo.

Se dice que un territorio es “apto” para un determinado proyecto, cuando se puede compatibilizar
el beneficio económico con el respeto al medioambiente.

Y en lo referente al tercer punto, respetar la capacidad del aire, agua y suelo para la asimilación de
los efluentes.

3.1. La evaluación del impacto ambiental (EIA) 

Al estudiar la EIA es importante que se insista en los siguientes conceptos: 

– Que se trata de una medida de carácter preventivo. 

– Que se denomina así a todo un proceso que, tal y como se esquematiza en la Figura 3. 1
de la página 54, tiene tres partes: técnica, de participación ciudadana y administrativa. 

– Que las formas de efectuar la parte técnica de una EIA son muy numerosas, por lo que
nos parece necesario que conozcan algunas de ellas, además de la llamada matriz de Leopold. 

En las matrices de causa-efecto hay que distinguir las cuantitativas y las cualitativas. 

En las primeras el alumnado sólo podrá señalar unas cuantas acciones y los factores ambientales
afectados por ellas en un determinado proyecto e interpretar la magnitud o la importancia de matrices
ya  elaboradas,  ya  que  la  cuantificación  de  las  mismas  puede  resultar  muy  difícil  y  conducir  a
valoraciones muy subjetivas cuando no las realizan expertos. 

Por  el  contrario,  las  matrices  cualitativas  resultan  más  didácticas,  ya  que  el  alumno  ha  de
identificar acciones-impactos y señalar éstos con un punto o con un signo (+) si el impacto es positivo
y (–) si es negativo (o poner sí o no). 

A modo de ejemplo, se puede analizar la situación de la construcción un embalse en la cuenca de
un río, planteada en la Figura 3.2, de la página 55 y ver una aplicación práctica, representada en la
matriz de evaluación de este impacto (Figura 3.3 de la página 55).

Pensamos importante analizar exhaustivamente los datos de esta Tabla.

 Para  que  tengan  más  facilidad  a  la  hora  de  determinar  los  factores  del  medio  les  podemos
proporcionar el siguiente cuadro: 



BLOQUE II. SISTEMA BIOSFERA

1. OBJETIVOS DEL BLOQUE II

• Interpretar y elaborar figuras o gráficas sobre cadenas, redes y pirámides tróficas.

• Señalar la importancia del reciclado de nutrientes.

• Aplicar la regla del diez por ciento.

• Evaluar la eficiencia de los ecosistemas.

• Explicar las diferencias de productividad de los diversos ecosistemas continentales y oceánicos.

• Comprender la importancia del normal funcionamiento de los ciclos biogeoquímicos a través de
los distintos sistemas terrestres y valorar la necesidad de evitar su alteración. 

• Diseñar y simular, de manera no formal, diversos modelos de autorregulación de la comunidad.

• Valorar la importancia de preservar la biodiversidad.

•  Reconocer, criticar y aportar alternativas a las alteraciones producidas por el hombre en los
ecosistemas y en los ciclos biogeoquímicos.

2. CONTENIDOS



1. Definiciones básicas: ecosistema, comunidad, ecosfera y biomas terrestres. Relaciones tróficas:
cadenas y redes. 

El ciclo de materia y el flujo de energía.

Las pirámides ecológicas.

Factores limitantes de la producción primaria.

2. Los ciclos biogeoquímicos.

3. Autorregulación de las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. 

Diferentes modelos de relaciones interespecíficas. 

Competencia y nicho.

La biodiversidad y su importancia. 

4. Sucesión ecológica y concepto de madurez. 

Las regresiones. Estudio de algunas regresiones provocadas por la humanidad en los ecosistemas
naturales: deforestación, incendios forestales e introducción de especies foráneas.



3. UNIDAD 4: SISTEMA BIOSFERA

3.1. Programación de la Unidad 4

UNIDAD 4

SISTEMA BIOSFERA

Temporalización: 4 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. Definiciones 
básicas: 
ecosistema, 
comunidad, 
ecosfera y 
biomas 
terrestres. 
Relaciones 
tróficas: cadenas 
y redes. 

El ciclo de 
materia y el flujo 
de energía.

Las pirámides 
ecológicas.

Factores 
limitantes de la 
producción 
primaria.

2. Los ciclos 
biogeoquímicos.

3. 
Autorregulación 
de las 
poblaciones, las 
comunidades y 
los ecosistemas. 

Diferentes 
modelos de 
relaciones 
interespecíficas. 

Competencia y 
nicho.

La biodiversidad 
y su importancia.

4. Sucesión 
ecológica y 
concepto de 
madurez. 

Las regresiones. 
Estudio de 
algunas 

• Interpretar y 
elaborar figuras o 
gráficas sobre 
cadenas, redes y 
pirámides tróficas.

• Señalar la 
importancia del 
reciclado de 
nutrientes.

• Aplicar la regla 
del diez por ciento.

• Evaluar la 
eficiencia de los 
ecosistemas.

 • Explicar las 
diferencias de 
productividad de 
los diversos 
ecosistemas 
continentales y 
oceánicos.

• Comprender la 
importancia del 
normal 
funcionamiento de 
los ciclos 
biogeoquímicos a 
través p de los 
distintos sistemas 
terrestres y valorar
la necesidad de 
evitar su 
alteración. 

• Diseñar y simular,
de manera no 
formal, diversos 
modelos de 
autorregulación de 
la comunidad.

• Valorar la 
importancia de 
preservar la 
biodiversidad.

• Reconocer, 
criticar y aportar 
alternativas a las 
alteraciones 
producidas por el 
hombre en los 

13. Reconocer las 
relaciones tróficas 
de los ecosistemas, 
valorando la 
influencia de los 
factores limitantes 
de la producción 
primaria y aquellos 
que aumentan su 
rentabilidad. 

13.1. Define el concepto de 
ecosistema, diferencia entre 
los factores bióticos 
asociados a la biocenosis y 
los abióticos asociados al 
biotopo.

13.2. Esquematiza las 
relaciones tróficas de un 
ecosistema, señalando el 
nivel trófico al que 
pertenecen los distintos 
organismos e indicando el 
ciclo de la materia y el flujo 
de energía que se establece 
entre ellos. 

13.3. Aplica a casos 
concretos «la regla del diez 
por ciento».

 13.4. Explica en cadenas 
tróficas terrestres y 
acuáticas cómo se produce 
el flujo de energía y el 
rendimiento energético de 
cada nivel.

13.5. Interpreta y elabora 
gráficas, pirámides, cadenas 
y redes tróficas.

13.6. Diferencia con claridad
los distintos parámetros 
tróficos.

13.7. Explica las 
repercusiones sobre los 
distintos niveles de una 
cadena trófica de la 
desaparición de uno de ellos
o la introducción de una 
especie foránea. 

13.8. Aplicar el concepto de 
bioacumulación a un caso 
concreto e indicar sus 
efectos sobre la cadena 
trófica.

13.9. Identifica los factores 
limitantes de la producción 
primaria y aquellos que 
aumentan su rentabilidad. 

 13.10. Explica las causas de 
la diferente productividad 

L; MCT

MCT; AA

MCT

L; MCT

MCT; AA

L; MCT

L; MCT; AA, IEE

L; MCT

MCT

L; MCT: AA



regresiones 
provocadas por 
la humanidad en 
los ecosistemas 
naturales: 
deforestación, 
incendios 
forestales e 
introducción de 
especies 
foráneas.

ecosistemas y en 
los ciclos 
biogeoquímicos.

14. Comprender la 
circulación de 
bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P y S) 
entre la atmósfera, 
hidrosfera, geosfera 
y los seres vivos y 
enumerar una serie 
de repercusiones en 
cadena derivadas de 
la alteración de los 
mismos por acción 
humana. 

15. Distinguir la 
biodiversidad de 
seres vivos existente
en un ecosistema, 
valorar la 
importancia de las 
relaciones 
establecidas entre 
todos ellos, 
reconocer las 
actividades humanas
que tienen efectos 
negativos sobre ella 
y enumerar algunas 
alternativas para su 
preservación. 

16. Comprender los 
mecanismos 
naturales de 
autorregulación de 
las poblaciones, las 
biocenosis y los 
ecosistemas y 
valorar la 
repercusión de las 
intervenciones 
humanas sobre los 
ecosistemas. 

en mares y continentes. 

14.1. Esquematiza los ciclos 
biogeoquímicos y 
argumenta su importancia. 

14.2. Explica el 
funcionamiento normal de 
los ciclos geoquímicos y 
algunas repercusiones 
medioambientales de las 
alteraciones en dichos ciclos
causadas por la acción 
humana sobre ellos.

15.1. Define el concepto de 
biodiversidad en su triple 
dimensión.

15.2. Relaciona las acciones 
humanas en el ecosistema y 
su influencia en la 
biodiversidad. 

15.3. Valora la importancia 
de proteger la 
biodiversidad, los riesgos 
que supone su disminución 
y enumera las medidas 
adecuadas para preservar 
su pérdida. 

15.4. Explica, representa y 
realiza simulaciones de los 
modelos más 
representativos de las 
relaciones existentes entre 
los seres vivos que 
constituyen la biocenosis.

16.1. Conoce y explica los 
mecanismos naturales de 
autorregulación de los 
ecosistemas.

16.2. Conoce el significado 
del término valencia 
ecológica y distingue con 
claridad entre especies 
eurioica y estenoica y entre 
especies generalistas y 
especialistas 

 16.3. Explica la diferencia 
entre sucesiones y 
regresiones ecológicas.

16.4. Identifica los cambios 
que se producen en las 
sucesiones ecológicas, 
interpretando la variación 
de los parámetros tróficos a 
lo largo de una sucesión 
ecológica. 

L; MCT; IEE

L; MCT; AA; IEE

L

MCT; AA; IEE

L; SC; IEE

L; MCT; AA, CEC

L; MCT

L; MCT

L; MCT

L; MCT; AA



17. Proponer una 
serie de medidas de 
tipo comunitario que
pueda seguir la 
ciudadanía 
encaminadas a 
aprovechar mejor 
los recursos de la 
biosfera (alimentos, 
biodiversidad) a 
disminuir los 
impactos que 
provocan 
regresiones, a 
mitigar los riesgos 
como la pérdida de 
la biodiversidad o la 
contaminación por 
bioacumulación y a 
conseguir un medio 
ambiente más 
saludable.

17.1. Enumera y explica las 
repercusiones encadenadas 
derivadas de la intervención
humana sobre los 
ecosistemas, a partir de 
ejemplos concretos.

17.2. Propone una serie de 
medidas personales y 
comunitarias adecuadas 
para aprovechar mejor los 
recursos de la biosfera y 
para evitar los impactos 
humanos sobre este sistema
terrestre.

17.3. Busca, interpreta y 
aplica a casos concretos de 
la legislación básica sobre la
protección de la flora y la 
fauna.

L; MCT;AA

IEE

SC

3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 4: SISTEMA BIOSFERA

N  º  de  la
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, MCT 13 13.4, 13.8

2 L, MCT, AA 13 13.3, 13.4, 13.3, 13.4

3 MCT,AA 13 13.6

4 MCT,AA 13 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.8

5 MCT. AA 13 13.3, 13.4, 13.6

6 L, MCT, AA, IEE 2, 13 2.5, 13.2, 13.9, 13.10

7 MCT, AA 1, 13 1.2, 13.9, 13.10

8 MCT, AA, IEE 14 14.2

9 MCT. AA 14 14.1, 14.2

10 MCT, AA 13, 14 13.6, 13.9, 14.2



11 L, MCT, AA 14 14.2

12 L, MCT, AA 14 14.2

13 L, MCT, AA 13, 15, 16 13.8, 15.4, 16.1, 16.2

14 MCT, AA 15, 16 15.4, 16.2

15 MCT, AA 16 16.2, 16.3

16 MCT, AA 15, 16 15.4, 16.1, 16.2

17 MCT, AA 15, 16 15.4, 16.1, 16.2

18 MCT, AA 15, 16 15.4, 16.1, 16.2

19 MCT, AA 13, 15, 16, 17 13.7, 15.4, 16.1, 17.1

20 L, D, AA 13, 15, 17 13.7, 15.2, 15.3, 17.3

21 L, AA 15 15.1,15.2, 15.3, 15.4

22 MCT, AA 16 16.5

23 L, AA 6, 13, 15, 17 6.3, 13.2, 13.5, 13.7, 13.9, 15.2,
15.3, 17.2

24 AA 13 13.9

Islas
Galápagos,
paraíso de
la
diversidad

L, D, AA 13, 15 13.9, 15.1

3.3. Orientaciones metodológicas 

Comenzamos con las definiciones de los conceptos más básicos y necesarios para la comprensión
de los contenidos. La primera discusión que se puede plantear es la definición de biosfera, ya que para
algunos  autores  se  trata  del  ecosistema  planetario  (Margalef),  mientras  que  otros  (Díaz  Pineda,
Terradas) la conciben como la comunidad del ecosistema planetario, que denominan ecosfera. Esta
discusión  se  puede  aprovechar  para  repasar  las  diferencias  entre  ecosistema  y  biocenosis  o
comunidad y para luchar contra el dogmatismo; concluyendo que cada cual puede utilizar la definición
que quiera, aceptando las consecuencias de dicha elección. Nosotros elegimos la segunda opción, por
considerar  a  la  biosfera  como  un  sistema  abierto,  ya  que  está  formada  por  seres  vivos,  que  son
sistemas abiertos; la ecosfera, sin embargo, se considera como un sistema cerrado. Por otra parte al
secuenciar los contenidos de este texto nos resulta más fácil esta consideración ya que de lo contrario
habría que incluir en esta Unidad contenidos del resto de los sistemas. Por tanto, como cada cual ha de
poner límites a sus propios modelos de sistemas, nosotros ponemos el límite de la biosfera entre lo
vivo y lo inerte. 

Resultaría interesante, al estudiar la definición de bioma, que se observe la imagen de satélite de
la página anterior y que hagan corresponden los diferentes biomas terrestres (margen 75) con las
diferentes zonas coloreadas. 

La idea del funcionamiento del sistema biosfera se puede explicar con ayuda de la Figura 4.1.
Además, constituye un mapa conceptual y un hilo conductor para toda la Unidad.

2. Relaciones tróficas

Se  trata  de  repasar  los  conceptos  tróficos  básicos,  el  fundamento  de  la  fotosíntesis  y  de  la
respiración, con ayuda de las Figuras de las páginas 76 y 77, para centrarnos en el estudio en las



cadenas tróficas, tanto las convencionales, estudiadas en cursos anteriores, como otras diferentes, que
no comienzan directamente en los productores (cadenas tróficas colaterales), como, por ejemplo, la
cadena detritívora que parte de la materia orgánica existente en el suelo o en el agua y no arranca
directamente en los productores (Fig. 4.5).

3. Ciclo de materia y flujo de energía

En  este  apartado  se  estudia  el  reciclado  de  materia  llevado  a  cabo  por  los  organismo
descomponedores (flechas azules de la Figura 4.7) y el flujo de energía a lo largo de la cadena trófica
(flechas amarillas de la Figura 4.7). 

Vemos que la materia constituye un ciclo cerrado mientras que la energía es un flujo abierto. Es
importante destacar el papel de los descomponedores en el cierre del ciclo de materia, a pesar de que
estos organismos no se representan ni en las cadenas ni en las redes tróficas.

Como  podemos  observar,  la  energía  entra  como  energía  solar  y  sale  como  energía  calorífica,
resultante del proceso respiratorio. Además, las flechas amarillas se van haciendo progresivamente
más delgadas a lo largo de la cadena trófica,  lo que representa que la energía va disminuyendo al
degradarse  una  parte  de  la  misma  en  el  proceso  respiratorio.  En  el  apartado  siguiente  haremos
hincapié en este concepto mediante “la regla del 10%”.

Ambos  conceptos,  ciclo  de  materia  y  flujo  de  energía  son  básicos  para  la  comprensión  del
siguiente apartado.

3.3. Parámetros tróficos

En  este  apartado  sería  muy  interesante  que,  tras  un  estudio  exhaustivo  de  los  dos  primeros
parámetros (biomasa y producción), los alumnos y alumnas deduzcan por sí mismos la necesidad de
los nuevos parámetros: productividad y tiempo de renovación. 

Para comprender mejor cómo tiene lugar el reparto de la energía que entra en cada nivel trófico.
También se puede explicar a partir del siguiente diagrama causal: 

 El diagrama causal les ayuda a comprender que, a través del bucle de realimentación negativo, la
producción  neta  disminuye  a  medida que  aumenta la  biomasa,  ya  que  se  emplea más energía  en
respirar para mantener a la biomasa. 

Esta  actividad  es  de  suma  importancia  porque  sabemos  por  experiencia  la  dificultad  que
presentan los alumnos y alumnas para comprender estos conceptos.

4. Las pirámides ecológicas

Explicar que son una clara consecuencia de “la regla del 10%”.

Se trata de que analicen y expliquen el significado de cada uno de los tipos de pirámides tróficas
representadas en las figuras de la página 82. 



Y que describan también las diferencias que observan entre una pirámide normal (Figuras 4.14 y
4.15a) y pirámide invertida (Figura 4.15b y c), cuyas bases son de inferior tamaño que el nivel al que
sustentan.

5. Factores limitantes de la producción primaria

En este punto es de gran importancia, en primer lugar, explicar qué es un factor limitante (Fig.
4.16 y «ley del mínimo» que está incluido en el texto). 

También es conveniente que distingan entre la  energía interna, que es la incorporada por los
organismos autótrofos y transmitida por vía trófica, de la energía externa o auxiliar, que ayuda a la
transmisión y aceleración de la energía interna sin entrar en la vía trófica: trabajo humano, viento,
lluvia, etcétera. 

A petición de varios profesores y profesoras, hemos introducido una explicación más amplia sobre
los mecanismos básicos de funcionamiento de las plantas C3 y C4, resaltando la relación existente
entre el hecho de que la producción primaria se vea reducida por la existencia de un mecanismo de
fotorrespiración.

De esa forma, pueden llegar a comprender por qué la Humanidad ha seleccionado unas plantas en
detrimento de otras para sus cultivos agrarios, en determinadas condiciones climáticas.

 Este apartado se completa con la realización de las actividades 6 y 7 de la página 86 y la 24 de la
página 106.

6. Los ciclos biogeoquímicos

Es conveniente resaltar la importancia de este apartado, pues muchos problemas ambientales,
como la contaminación del aire o del agua, o los cambios climáticos, son originados por alteraciones en
estos ciclos. 

Podemos considerar a cada uno de los ciclos biogeoquímicos como un sistema cerrado: entra y
sale energía, pero no materia. 

Dichos ciclos están integrados en la ecosfera que, como vimos en la Figura 4.1,  constituye  un
sistema cerrado por ser abierto para la energía y cerrado para la materia.

Es conveniente estudiar despacio cada uno de los ciclos, apoyando nuestras explicaciones en las
figuras que  representan  cada uno de  los  4  ciclos.  Se puede  completar  el  estudio  pidiéndolo  a  los
alumnos que expliquen cada uno de los ciclos sólo fijándose en la figura correspondiente. 

7. Autorregulación de los ecosistemas

 Podemos analizar el ecosistema modelo (Figura 4.31), en la que podemos observar que como caja
negra es un sistema abierto porque entra energía lumínica y sale energía calorífica. 

Si lo analizamos como caja blanca, podemos detectar los múltiples bucles de realimentación. 

Las  relaciones  tróficas  entre  los  diferentes  niveles,  están  controlados  por  bucles  de
realimentación negativos. Que son los que proporcionan estabilidad al sistema. De ahí el peligro de
eliminar algún nivel trófico o de introducir un ser vivo alóctono.

Por otro lado. Al menos en teoría, si el sistema está intacto y el reciclado de materia es correcto,
no habrá factores limitantes. De ahí la necesidad de preservar los ecosistemas naturales.

7.1. Autorregulación de la población

Tras la definición de población, se analiza la gráfica de crecimiento de una población a partir de la
Figura 4.32. En dicha gráfica se puede observar la diferencia entre la curva de crecimiento exponencial
(o teórica) y la de crecimiento logístico (la más cercana a la realidad). La diferencia entre ambas, será
la resistencia ambiental. Que marcará un límite de carga.



A partir  del  diagrama causal dela Figura 4.33 se podrá analizar cómo repercute la resistencia
ambiental  sobre  las  tasas  de  natalidad  y  mortalidad  y,  por  tanto,  sobre  el  crecimiento  de  una
población.  Observándose  que  la  resistencia  ambiental  puede  venir  marcada  por  el  número  de
individuos de la propia población, demostrándose así que es capaz de autorregularse a lo largo del
tiempo, en función de la densidad existente en cada momento.

Por otra parte,  en este apartado también se analiza la existencia de una resistencia ambiental
determinada por factores externos,  como la presencia de depredadores, catástrofes,  enfermedades,
escasez de alimentos, etc… 

En función de ello, los seres vivos se dividen en r estrategas y k estrategas. 

También se estudian los conceptos de valencia ecológica y de especies generalistas (eurioicas) y
especialistas (estenoicas). 

Al llegar a este punto sería conveniente que realizan las actividades 14 y 15 de la página 104.

7.2. Autorregulación de la comunidad

Los modelos de las relaciones interespecífícas hemos creído conveniente estudiarlos a partir de
diagramas causales. Pensamos que así el alumnado puede elaborar su propio aprendizaje a partir de la
dinámica de sistemas, metodología explicada en la Unidad 1.

 A. Modelo depredador- presa

En primer lugar estudiamos el modelo depredador- presa a partir del gráfico de la figura 4.36, del
diagrama causal de la Figura 4.37 y del estudio del ciclo límite de la Figura 4.38.

 En la Figura 4.36 se puede observar con claridad el tiempo de respuesta en el crecimiento de
ambas poblaciones.

En la Figura 4.37 está el diagrama causal más importante y básico para la comprensión de los del
resto de las relaciones. Es importante analizar que tanto el crecimiento de depredador como de la
presa, vistos aisladamente, están determinados por sus tasas respectivas de natalidad y mortalidad.
Sin embargo, para relacionarlos entre sí, tenemos que marcar los encuentros con resultado de muerte
(variable auxiliar) que influye sobre la mortalidad de la presa y sobre los nacimientos del depredador.
Dichos encuentros conectan y amplían con el bucle de defunciones (en el caso de la presa) y con el de
nacimientos (en el caso del depredador) .  Los encuentros van a representar en número de presas
cazadas por depredador, por unidad de tiempo.

 También será posible realizar la siguiente simulación:

-  «Mira  la  figura  4.37  y  supón  que  aumentan  desmesuradamente  los  nacimientos  del
depredador.  Haz  un  seguimiento  de  los  acontecimientos  posibles  que  desencadenaría  tal
hecho. Para ello, partiendo del parámetro en estudio, sigue fielmente el sentido que te indican
las flechas, hasta volver al punto de partida». 

Con ello se trata de usar modelos para interpretar cómo afecta al sistema la variación de un solo
parámetro. La estrategia consiste en realizar una «simulación informal» que nos sirva para deducir en
el diagrama causal D/P y se puede repetir en todos los modelos siguientes el modo de autorregulación
de la comunidad. Es importante que se vayan enumerando los acontecimientos desencadenados sin
modificar en ningún momento los signos del diagrama, ya que esto supondría un cambio de modelo.
Por ejemplo, se podría hacer así: si se incrementara mucho la TND, aumentaría también la población
del depredador y, aunque la tasa de mortalidad natural crecería, este aumento no sería suficiente, sino
que el gran número de depredadores incrementaría los encuentros,  que harían crecer una tasa de
mortalidad de la presa. Esto disminuiría el número de encuentros y la TND, lo que daría relevancia al
bucle establecido desde la TMD hasta la población del depredador.



Respecto a la figura 4.38, sería interesante que fueran viendo lo que ocurre a lo largo de la gráfica
circular o ciclo límite en cada uno de los cuadrantes. Esta nos permite observar y predecir el número
de  depredadores  en  funcio n  del  nu mero  de  presas  y  viceversas  Así́,     en  el  punto  (a)  hay  15
depredadores y  23 presas;  en el  punto  (b),  20 depredadores y  20 presas  (en  este  cuadrante,  los
depredadores van aumentando y las presas van disminuyendo); en (c), 20 depredadores y 5 presas, y
en (d), 15 depredadores y 3 presas (en este cuadrante tanto los depredadores como las presas van
disminuyendo). En (e) habrá 10 depredadores y 3 presas; y en (f), 3 depredadores y 10 presas. Lo que
quiere  decir  que,  a  lo  largo  de  este  cuadrante,  los  depredadores  van  disminuyendo  y  las  presas
aumentando. Y en (g) habrá 10 depredadores y 23 presas. En este último cuadrante los depredadores
y las presas aumentan.

B. Modelo parasitismo

Podemos  analizar  el  diagrama  causal  de  la  figura  4.40  y  compararlo  con  el  del  modelo
depredador/ presa de la figura 4.37. A simple vista vemos que falta la flecha de enchanche entre los
encuentros y la tasa de mortalidad de la presa. Podemos preguntar la causa de esto. Deducirán que si
ocurriera que el parásito mata al hospedante, moriría también él. Esa es la principal diferencia. Por eso
en el texto del margen se aclara que el parásito vive de los intereses y el depredador del capital. 

En este punto se puede plantear lo siguiente:

- ¿Cuál crees que puede ser la razón de que las vacas llevadas a África por los europeos, al
contrario de lo que sucedía con las africanas, aparecieran víctimas del mal del sueño?

Esto sirve para reflexionar sobre la idea de que, solo es posible que sobreviva el hospedante de la
relación P/H, como fruto de la evolución conjunta de ambas poblaciones. Por el contrario, como las
vacas europeas no han pasado por un proceso de coevolución con este parásito concreto, padecían la
citada enfermedad.

Sería interesante realizar en este momento la actividad 19 de la página 105 

C. Competencia y nicho

La competencia es una asociación interespecífica que se estudia a partir del diagrama causal de la
Figura 4.42. Si lo comparamos con el de la Figura 4.37 podemos comprobar que son tres variables: dos
depredadores  compitiendo  por  una  sola  presa.  Por  separado,  sería  como  dos  figuras  4.37
superponiéndose en la parte de la presa. Esto da lugar a que una de ellas consiga la presa y la otra se
quede sin ella.

De ahí surge el concepto de nicho, que no se debe confundir con el de hábitat. El ejemplo de las
garzas de la figura 4.13 aclara mucho ambos conceptos.

La actividad 13, ayudará a la consolidación de los conceptos expuestos con anterioridad. 

Aquí convendría la realización de las actividades 16, 17 y 18 de las páginas 104 y 105, en las que
se estudian otros modelos de asociaciones interespecíficas (simbiosis, mutualismo y comensalismo,
respectivamente) en las que el alumnado construye su propio aprendizaje a partir de los modelos
propuestos y por comparación con las Figura 4.37 y 4.40 (competencia clave de aprender a aprender). 

8. Biodiversidad

Este es uno de los conceptos más relevantes de la materia que nos ocupa, por eso la definimos en
su triple dimensión y analizamos su evolución a lo largo de la historia de la Tierra, las causas actuales
de su pérdida y medidas para paliarla. 

Las actividades 20, 21 y 23 de las páginas 105 y 106 nos servirán para afianzar sus conocimientos
sobre este punto.  Y la  página final también se trata del tema de biodiversidad y se repasan otros
contenidos de esta unidad. 

9. Sucesión ecológica y concepto de madurez



En  este  apartado  se  estudian  conceptos  como:  sucesión  primaria,  secundaria,  madurez,
comunidad clímax, regresión. Las explicaciones pueden venir apoyadas por la figura 4.46 de la página
101.

Resulta muy interesante desde el punto de vista ambiental, el análisis profundo de los cambios en
el ecosistema que ocurren a lo largo de la sucesión ecológica (página 102). Al respecto de esto, pueden
realizar la actividad 22 de la página 106.

9.1. Algunas regresiones provocadas por la humanidad 

En este apartado se analizan las causas más significativas de las regresiones.

Sería interesante ampliar el apartado referido a los incendios forestales por constituir un riesgo
muy significativo a nivel mundial proponiéndoles el siguiente trabajo:

Analiza  los  riesgos  de incendios en  España,  explicando  cómo  contribuyen  al  riesgo  los
distintos factores (peligrosidad, vulnerabilidad y exposición) que los condicionan.

- Mira mapa de riesgos de incendios de la página 43 y señala las zonas más castigas por los
incendios.

- Enumera las causas de los incendios forestales.

- Propón las medidas adecuadas para paliarlos.

- Busca  en  el  Título  XVII  (artículos  352-355)  del  el  Código  Penal  lo  que  recoge  la  ley
respecto a los incendios forestales.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444

Las respuestas las pueden sacar de la página 103 o de Internet. Por ejemplo de las siguientes:

http://www.proteccioncivil.org/incendios-forestales

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios

BLOQUE III. GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

1. OBJETIVOS DEL BLOQUE III

•  Observar  el  funcionamiento  dinámico de  la  geosfera  como un  sistema con  dos  entradas  de
energía y analizar los flujos de energía y los ciclos de materia implicados en los procesos geológicos
internos y externos.

• Entender la relación existente entre los procesos naturales y los riesgos geológicos.

•  Localizar  geográficamente  los  lugares  sometidos  a  riesgos  sísmicos  o  volcánicos  y  emitir
hipótesis sobre sus causas probables. 

•  Determinar los diferentes factores de riesgo y valorar la influencia de cada uno de ellos en la
intensificación de los mismos.

• Recoger y analizar datos, interpretar mapas de riesgo y planificar el uso del territorio.

• Reconocer y aplicar los métodos de predicción y prevención para un riesgo concreto.

• Reconocer, analizar y evaluar el papel desempeñado por la Humanidad en la inducción o en la
intensificación  de  los  riesgos  geológicos  de  origen  interno  (volcanes  y  terremotos)  y  externo
(movimientos  de  laderas,  arcillas  expansivas,  subsidencias  y  colapsos,  inundaciones  y  riesgos
derivados de la alteración de los procesos de erosión/sedimentación).

http://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/incendios
http://www.proteccioncivil.org/incendios-forestales
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444


• Investigar y evaluar los riesgos más frecuentes en el lugar donde habitas, analizando los factores
condicionantes  de  tipo  litológico,  topográfico,  climatológico,  biológico  e  inducidos  por  la  acción
humana.

• Elaborar y asumir una serie de medidas adecuadas para mitigar determinados daños.

•  Utilizar  e  interpretar  imágenes  de  satélite  en  las  que  se  recojan  los  efectos  causados  en  el
terreno por los distintos tipos de riesgo geológico.

2. CONTENIDOS

1.  Dinámica  de  la  geosfera  como  un  sistema  con  dos  entradas  de  energía.  Gradiente  y  flujo
geotérmico

Ciclo de materia y flujo de energía en los procesos geológicos internos y externos.

Diferenciación entre los procesos geológicos externos e internos.

Distinción entre los procesos geológicos lentos y los paroxísmicos.

El ciclo litológico y la tectónica global.

2.  Riesgos volcánicos.  Origen y distribución geográfica. Estudio de los diferentes edificios y de
erupciones volcánicas. Tipos de materiales emitidos y peligrosidad de los mismos. Peligros derivados
del vulcanismo. Métodos de predicción y prevención de los riesgos volcánicos.

3. Riesgos sísmicos. Causas de los seísmos y su distribución geográfica. Medida de los seísmos.
Daños originados por los seísmos.

Métodos de predicción y prevención.

4.  Riesgos  geomorfológicos  naturales  e  inducidos.  Movimientos  gravitacionales  de  laderas:
factores condicionantes y desencadenantes; tipos; métodos de predicción, prevención y corrección.
Prevención y corrección de aludes.  Subsidencias y  colapsos:  definición y métodos empleados para
hacerles frente. Suelos expansivos: métodos de prevención, detección y corrección. 

5. Las inundaciones: causas; diferenciación entre las inundaciones fluviales y torrenciales; análisis
de las características que las agravan; métodos de predicción y prevención.

Legislación básica española sobre la ocupación de cauces fluviales.

6. Otros riesgos ligados a cuencas fluviales. Progradación y regresión costera.



3. UNIDAD 5: GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

3.1. Programación de la Unidad 5

UNIDAD 5

GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

Temporalización: 4 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. Dinámica de la 
geosfera como 
un sistema con 
dos entradas de 
energía. 

Gradiente y flujo 
geotérmico

Ciclo de materia 
y flujo de energía
en los procesos 
geológicos 
internos y 
externos.

Diferenciación 
entre los 
procesos 
geológicos 
externos e 
internos.

Distinción entre 
los procesos 
geológicos lentos
y los 
paroxísmicos.

El ciclo litológico 
y la tectónica 
global.

2. Riesgos 
volcánicos. 
Origen y 
distribución 
geográfica. 
Estudio de los 
diferentes 
edificios y de 
erupciones 
volcánicas. Tipos 
de materiales 
emitidos y 
peligrosidad de 
los mismos. 
Peligros 
derivados del 
vulcanismo. 
Métodos de 
predicción y 
prevención de 
los riesgos 

• Observar el 
funcionamiento 
dinámico de la 
geosfera como un 
sistema con dos 
entradas de 
energía y analizar 
los flujos de 
energía y los ciclos 
de materia 
implicados en los 
procesos 
geológicos internos
y externos.

• Entender la 
relación existente 
entre los procesos 
naturales y los 
riesgos geológicos.

• Localizar 
geográficamente 
los lugares 
sometidos a riesgos
sísmicos o 
volcánicos y emitir 
hipótesis sobre sus 
causas probables. 

• Determinar los 
diferentes factores 
de riesgo y valorar 
la influencia de 
cada uno de ellos 
en la 
intensificación de 
los mismos.

• Recoger y 
analizar datos, 
interpretar mapas 
de riesgo y 
planificar el uso del
territorio.

• Reconocer y 
aplicar los métodos
de predicción y 
prevención para un
riesgo concreto.

• Reconocer, 
analizar y evaluar 
el papel 
desempeñado por 
la Humanidad en la
inducción o en la 
intensificación de 

18. Relacionar las 
interacciones 
energéticas entre las
distintas capas del 
interior terrestre 
con los riesgos 
derivados de 
volcanes y 
terremotos y 
comparar el tiempo 
de duración de los 
procesos geológicos 
naturales lentos con 
los paroxísmicos.

 

19. Evaluar un riesgo
volcánico o sísmico 
concreto en función 
de los factores que lo
condicionan, 
aportando una serie 
de medidas 
adecuadas para 
reducirlos, siempre 
que sea posible. 

18.1. Interpreta esquemas 
que representan la litosfera 
como un sistema dinámico, 
indica sus fuentes de 
energía y describe paso a 
paso los elementos que la 
integran y que dan lugar a 
los procesos geológicos 
internos y externos.

 18.2. Interpreta el relieve 
como resultado de la 
interacción de procesos 
geológicos externos e 
internos.

18.3. Explica cómo tienen 
lugar el desplazamiento de 
las placas litosféricas.

18.4. Diferencia y describe 
los tres tipos de bordes 
litosféricos, situándolos 
sobre un mapa 
representativo de las placas 
terrestres, relacionándolos 
con los riesgos asociados a 
cada uno de los mismos.

 19.1. Asume el hecho de 
que los riesgos volcánicos y 
sísmicos forman parte de la 
dinámica natural activa del 
Planeta.

19.2. Explica el origen de los
volcanes y los terremotos y 
sabe explicar las causas a la 
luz de la teoría de la 
tectónica de placas.

19.3. Es capaz de localizar 
geográficamente las zonas 
susceptibles a riesgos 
volcánicos y sísmicos.

19. 4. Analiza y explica un 
riesgo volcánico y sísmico 
en función de los tres 
factores que lo condicionan. 

19.5. Sabe evaluar la 
importancia que tienen las 
diferentes manifestaciones 
volcánicas a la hora de 
valorar la peligrosidad de 
las erupciones.

L; MCT; AA

MCT; AA

L

MCT; AA

IEE

L; MCT

MCT

L; MCT; AA

MCT; AA; IEE

MCT; AA



volcánicos.

3. Riesgos 
sísmicos. Causas 
de los seísmos y 
su distribución 
geográfica. 
Medida de los 
seísmos. Daños 
originados por 
los seísmos.

Métodos de 
predicción y 
prevención.

4. Riesgos 
geomorfológicos 
naturales e 
inducidos. 
Movimientos 
gravitacionales 
de laderas: 
factores 
condicionantes y 
desencadenantes
; tipos; métodos 
de predicción, 
prevención y 
corrección. 
Prevención y 
corrección de 
aludes. 
Subsidencias y 
colapsos: 
definición y 
métodos 
empleados para 
hacerles frente. 
Suelos 
expansivos: 
métodos de 
prevención, 
detección y 
corrección. 

5. Las 
inundaciones: 
causas; 
diferenciación 
entre las 
inundaciones 
fluviales y 
torrenciales; 
análisis de las 
características 
que las agravan; 
métodos de 
predicción y 
prevención.

Legislación 
básica española 
sobre la 
ocupación de 
cauces fluviales.

6. Otros riesgos 

los riesgos 
geológicos de 
origen interno 
(volcanes y 
terremotos) y 
externo 
(movimientos de 
laderas, arcillas 
expansivas, 
subsidencias y 
colapsos, 
inundaciones y 
riesgos derivados 
de la alteración de 
los procesos de 
erosión/sedimenta
ción).

• Investigar y 
evaluar los riesgos 
más frecuentes en 
el lugar donde 
habitas, analizando
los factores 
condicionantes de 
tipo litológico, 
topográfico, 
climatológico, 
biológico e 
inducidos por la 
acción humana.

• Elaborar y asumir
una serie de 
medidas adecuadas
para mitigar 
determinados 
daños.

• Utilizar e 
interpretar 
imágenes de 
satélite en las que 
se recojan los 
efectos causados 
en el terreno por 
los distintos tipos 
de riesgo geológico.

20. Evaluar un riesgo
externo concreto en 
función de los 
factores que lo 
condicionan, 
aportando una serie 
de medidas 
adecuadas para 
reducirlos, siempre 
que sea posible. 

19.6. Relaciona la 
explosividad de las 
erupciones volcánicas con la
viscosidad y el contenido en 
volátiles del magma.

19.7. Diferencia con claridad
entre la magnitud y la 
intensidad de un seísmo.

19.8. Reconoce y explica los 
principales métodos de 
predicción y prevención de 
los daños originados por los 
volcanes y los terremotos.

19.9. Interpreta mapas de 
riesgo volcánico y sísmico y 
extrae conclusiones 
relacionadas con la 
ordenación del territorio.

19.10. Es capaz de extraer 
información a partir de 
imágenes tomadas por 
teledetección para prevenir,
predecir y valorar los 
riesgos derivados de los 
procesos geológicos 
internos.

20.1. Discrimina los riesgos 
asociados a los sistemas de 
ladera y fluviales, valorando
los factores naturales o 
derivados de la actividad 
humana que intervienen en 
cada caso. 

20.2. Identifica y explica en 
fotografías o esquemas, las 
señales visuales indicativas 
de cada tipo de riesgo 
geológico externo concreto 
y es capaz de describir las 
medidas más adecuadas 
para hacerles frente.

20.3. Explica la diferencia 
entre los factores 
condicionantes y los 
desencadenantes de los 
riesgos debidos a 
movimientos 
gravitacionales de ladera. 

20.4. Diferencia con claridad
entre todos los tipos de 
movimientos de ladera y 
entre subsidencias y 
colapsos. 

20.5. Extrae información de 
gráficas sobre hidrógramas, 
valorando el riesgo de 
avenidas, en función de 
datos referidos al caudal 
punta y al tiempo de 
respuesta y diferenciando 
los cauces fluviales de los 
torrenciales. 

20.6. Diferencia métodos de 
predicción y prevención de 

L; MCT

L; MCT

MCT; AA

MCT; D; AA

MCT; AA; IEE

L; MCT; AA

L; MCT

L; MCT

MCT; AA

MCT; SC



ligados a cuencas
fluviales. 
Progradación y 
regresión 
costera.

7: Riesgos 
costeros. 

Métodos de 
detección, 
prevención y 
corrección.

Legislación 
básica española 
sobre ordenación
del territorio en 
las zonas 
costeras.

21. Planificar una 
investigación para 
evaluar los riesgos 
más frecuentes que 
puede sufrir una 
zona geográfica de 
nuestro país, 
teniendo en cuenta 
sus características 
climáticas, 
litológicas, 
estructurales y las 
debidas de las 
alteraciones de la 
dinámica natural 
originadas por las 
intervenciones 
humanas.

22. Proponer una 
serie de medidas de 
tipo comunitario que
pueda seguir la 
ciudadanía 
encaminadas a 
mitigar los riesgos 
geológicos y a evitar 
los derivados de los 
modos de vida 
peligrosos. 

23. Utilizar 
modernas técnicas 
de teledetección y 
telemática para 
prevenir, predecir y 
valorar los riesgos 
derivados de los 
procesos geológicos 
internos y externos 
del planeta.

riesgos geológicos externos 
y sabe enumerar una serie 
de medidas de predicción y 
prevención indicadas para 
cada tipo de riesgos externo.

20.7. Explica algunas 
repercusiones derivadas de 
las alteraciones debidas a 
intervenciones humanas 
sobre la dinámica natural de
los procesos geológicos 
externos.

20.8. Diferenciar las zonas 
de mayor riesgo de 
inundación asociadas a los 
cauces fluviales, 
identificando los usos 
humanos que intensifican el 
riesgo.

21.1. Evalúa y describe los 
riesgos más frecuentes que 
puede sufrir una zona 
geográfica de nuestro país, 
teniendo en cuenta sus 
características climáticas, 
litológicas, estructurales y 
las debidas al impacto 
humano.

21.2. Realiza un informe 
sobre riesgos, a partir de 
noticias de la prensa, 
indicando algunas medidas 
para su predicción o 
prevención. 

22.1. Propone una serie de 
medidas de tipo 
comunitario que pueda 
seguir la ciudadanía 
encaminadas a mitigar los 
riesgos geológicos.

22. 2. Valora la ordenación 
del territorio como método 
de prevención de riesgos. 

22.3. Busca y aplica la 
legislación española sobre 
ordenación del territorio en 
los cauces fluviales o en las 
zonas costeras.

23.1. Analiza e interpreta la 
información 
medioambiental sobre 
riesgos aportada por los 
diferentes tipos de 
imágenes de satélite y es 
capaz de elaborar un breve 
informe con las 
conclusiones.

23.2. Valora la importancia 
de las imágenes de satélite 
para la detección y 

L; MCT

 MCT; AA

L; MCVT; AA

L; MCT; SC

IEE

IEE

SC

L; MCT; D; AA

IEE



prevención de algunos 
riesgos.

3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en 
ciencia y tecnología

MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 5: GEOSFERA Y RIESGOS GEOLÓGICOS

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, MCT, AA, 18 18.1, 18.2

2 L, MCT,AA 18 18.3, 18.4

3 L, MCT, AA, SC, IEE 1, 19 1.2, 1.3, 19.1, 19.2, 19.3, 19.4,
19.5, 19.6, 19.8, 19.9, 19.10

4 L, MCT, AA, SC 19 19.7, 19.8, 19.9

5 L, AA, SC 20 20.2, 20.4, 

6 L, AA 20 20.2, 20.4

7 L,MCT, AA, SC, IEE 20, 21, 22 20.2, 20.4, 20.6, 21.1, 22.1

8 MCT, AA. SC 20 20.2, 20.6

9 MCT, AA, SC 20 20.2, 20.5, 20.6, 

10 L,MCT, AA,SC, IEE 20, 21 20.3, 20.5, 21.2, 22.2

11 L, MCT, AA. SC, IEE  6,  20,  21,
22

6.1, 20.2, 20.7, 21.2, 22.3

12 L, MCT, AA, SC 20, 21 20.1, 20.5, 20.6, 21.2

Islas
Galápagos,
paraíso  de  la
diversidad

L, MCT, AA 19 19.4, 19.7, 19.9

3.3. Orientaciones metodológicas 

1. Dinámica de la geosfera 



Comenzamos definiendo la geosfera para posteriormente centrar nuestro estudio en la litosfera,
ya que es la capa terrestre más determinante de la dinámica perceptible. 

En este apartado se pretende dar una visión sistémica presentando la litosfera como un sistema
«caja  blanca»  en  la  que  se  pueden  observar  entradas/salidas  de  materia  y  energía,  hacer  un
seguimiento de la transferencia de las mismas dentro del sistema y de los procesos más relevantes que
tienen lugar, diferenciándolos en internos y externos (Fig. 5.1). 

Es importante recurrir a algunos ejemplos para que el alumnado distinga bien: 

- Entre agente geológico y proceso. 

- Entre proceso geológico habitual y las fases paroxísmicas del mismo. 

A continuación tenemos una tabla esquema que sirve para repasar los conceptos más importantes
de la teoría de la tectónica de placas.

Por  último,  repasamos  la  transferencia  de  materia  mediante  el  estudio  del  ciclo  de  las  rocas
integrada en el ciclo geológico y desde un punto de vista de la tectónica de placas.

 Para consolidar todos estos contenidos, sería conveniente realizar las actividades de la página
112.

2. Riesgos geológicos internos

Comenzamos este apartado con una definición de riesgo geológico y convendría repasar los tres
factores de riesgo visto en la Unidad 2.

2.1. Riesgos volcánicos

Se  analizan  las  causas  y  las  manifestaciones  de  la  energía  interna  de  la  Tierra  así  como  su
distribución geográfica, separando los asociados a bordes de placas de los que se encuentran en el
interior de las mismas, explicando el origen de estos últimos a partir de la teoría del punto caliente o
los asociados a la existencia de fracturas o puntos débiles en la litosfera. 

 El estudio de los diferentes materiales emitidos por un volcán (ver Tabla 5.2 de las páginas 115 y
116) es de gran importancia para estudiar su peligrosidad como factor de riesgo, por lo que hacemos
una exposición detallada de los mismos, así como de la forma de los edificios volcánicos. También se
especifican los otros factores de riesgo volcánico y los riesgos derivados. 

A pesar de que resulta complicado para el alumno, y para los no expertos, determinar el tipo de
vulcanismo concreto que se manifiesta en una erupción determinada nos ha parecido interesante el
que trabajen a partir de la Tabla 5.3 de la página 117 para emitir sus hipótesis, aunque éstas sean solo
aproximadas.  Hemos  considerado  el  vulcanismo  vesubiano  como  una  mezcla  alternante  del
estromboliano y del vulcaniano.

A continuación exponemos una serie de recomendaciones a seguir ante una erupción volcánica.



2.2. Riesgos sísmicos

En este apartado sería conveniente considerar que a pesar de la dificultad en las predicciones
sísmicas  sí  es  conveniente  la  elaboración  de  mapas  de  riesgo  a  partir  de  los  datos  históricos
registrados en función de la peligrosidad (magnitud en Richter) o en función exposición (número de
personas o bienes afectados a un probable seísmo o del índice de proximidad) o en función de la
vulnerabilidad (escala de Mercalli) o superponiendo los tres tipos anteriores.

Es muy importante insistir en la comprensión, diferenciación y memorización de los términos
magnitud e intensidad sísmicas. 

También  es  importante  valorar  en  riesgo  sísmico  en  función  de  los  tres  factores  que  lo
condicionan y comprender e interiorizar las nomas más adecuadas para hacerle frente. 



Asimismo se pretende que el alumno/a sepa extraer de la gráfica (representada en la Figura 5.25
de la página 122) una serie de conclusiones sobre la existencia de ciertos precursores sísmicos. Así
podrán  deducir  que  la  velocidad  de  las  ondas  P  disminuyen  a  medida  que  la  roca  sufre  una
deformación elástica y acumula energía que se libera tras la fractura de la roca, restableciéndose su
velocidad. Que el nivel del suelo y la concentración de radón se elevan en la fase previa para descender
bruscamente  cuando  ocurre  el  seísmo,  mientras  que  a  la  resistividad  de  las  rocas  le  ocurre  lo
contrario. Por último, el número de terremotos desciende en una fase previa para ir en aumento en los
momentos precedentes a la ocurrencia de un gran seísmo. Este último factor podría utilizarse para
disminuir la magnitud de un seísmo, ya que si fuera posible provocar artificialmente muchos pequeños
seísmos, se evitaría otro catastrófico.

A continuación ponemos una Tabla con las normas que la ciudadanía debería conocer para actuar
antes, durante y después de la ocurrencia de un seísmo.



3. Riesgos geomorfológicos externos naturales e inducidos

En  este  punto  da  comienzo  la  segunda parte  de  esta  Unidad que  introducimos  analizando  la
severidad de los riesgos geológicos externos y las pérdidas económicas que acarrean.

Los riesgos geológicos externos están supeditados a la acción de los agentes geológicos externos
(agua, hielo, viento), que realizan los diferentes procesos geológicos externos (meteorización, erosión,
transporte  y  sedimentación),  condicionados  además  por  varios  factores  condicionantes  y
desencadenantes  que  producen  el  inicio  o  aceleran  su  acción:  pendiente,  tipo  de  materiales,
deforestación y otras actividades humanas. 

Es muy importante analizar todos y cada uno de los factores condicionantes y desencadenantes
con ayuda de la Figura 5.29 de la página 124.

En este apartado pretendemos  profundizar en la  dinámica natural  de los  procesos geológicos
externos que son causantes de riesgos en nuestro país, con la finalidad de que el alumno sea capaz de
aplicar estos conocimientos al estudio de los principales riesgos geológicos externos, detectando las
áreas susceptibles a escala local o nacional. 

En cuanto a los sistemas de ladera resulta conveniente hacer mucho hincapié en las observaciones
visuales para detectar indicadores de cada tipo de movimiento, como método preventivo de los riesgos
derivados. Sería muy recomendable el ponerles una serie de diapositivas para que observen en ellas
los factores condicionantes y desencadenantes que los favorecen o los ponen de manifiesto, como el
tipo de rocas, la disposición de los estratos, la presencia de fracturas, la inclinación de la pendiente, la
vegetación existente,  el acumulo de materiales junto al talud, el arqueamiento de árboles, postes y
vallas, o las intervenciones humanas. 

El objetivo es que el alumno/a sea capaz de detectar el riesgo de laderas, subsidencias y colapsos
y los derivados de arcillas expansivas que son fácilmente detectables a partir de indicadores visuales
por lo que sería conveniente mostrar a los alumnos/as una serie de diapositivas sobre los taludes de
las carreteras, que son muy fáciles de conseguir.

4. Inundaciones

Respecto a las inundaciones que es el riesgo más relevante en nuestro país, habría que insistir en
los factores que incrementan la peligrosidad de las mismas (página 103): 



• El caudal o volumen de agua que atraviesa una sección transversal de la corriente por unidad de
tiempo, y se expresa en (m3/s). 

•  La intensidad de las precipitaciones (litros de agua caídos por unidad de tiempo). Cuanto más
agua caiga en menos tiempo la inundación será más peligrosa porque el caudal será mayor.

•  La amplitud del tiempo de respuesta. Es el tiempo que transcurre desde que cae un aguacero
hasta que se alcanza el máximo caudal. Si dura lo suficiente da tiempo para alertar a la población, si no
da tiempo será una inundación más peligrosa (inundación relámpago).

•  La  infiltración.  Al  aumentar  la  infiltración  disminuye  la  escorrentía  superficial  y,  por  tanto,
disminuye el caudal del río y la severidad de las inundaciones. 

•  La velocidad de la corriente que aumenta al hacerlo la pendiente. El aumento de la velocidad
provoca una disminución del tiempo de respuesta.

Las causas más frecuentes de La normativa legal sobre la ocupación de cauces fluviales se recoge
en Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de  Aguas.  Las  causas  más  frecuentes  de  los  daños  originados  por  las  inundaciones  se  deben  al
incumplimiento de esta ley.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276

5. Otros riesgos ligados a cuencas fluviales 

En este apartado estudiamos todos aquellos factores naturales que condicionan los procesos de
erosión/sedimentación  fluvial  y  costera;  las  principales  actividades  humanas  que  provocan  la
alteración de los mismos; así como las consecuencias derivadas y las medidas más adecuadas para
poder afrontarlos.

La formación de un delta depende del aporte de materiales llegados desde tierra adentro.  Por
tanto,  se  verá  muy  afectada  por  la  construcción  de  un  embalse,  ya  que  se  reduce  el  aporte  de
sedimentos, que, en condiciones normales, sería contrarrestado por el hundimiento natural del delta.
Por el contrario, tras la deforestación, debido al exceso de sedimentos, se producirá una progradación
del  delta,  que  ganará  terreno  al  mar.  La  progradación  y  regresión  marinas  son  dos  fenómenos
ampliamente extendidos a lo largo y ancho del planeta.

6. Riesgos costeros 

Son también bastante importantes en nuestro país a causa de la masificación urbanística en las
zonas costeras. 

Las leyes relativas a la ocupación masiva de la costa está recogido en la Ley de Costas 22/1988. Se
puede consultar a través de Internet:

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18762

BLOQUE IV. CAPAS FLUIDAS

1. OBJETIVOS DEL BLOQUE IV

• Enumerar las distintas fases de las que consta el ciclo del agua, señalando algunas repercusiones
sobre el mismo de determinadas actividades humanas. 

• Explicar el significado de la atmósfera como filtro protector de las radiaciones solares y como
amortiguadora de la temperatura terrestre. 

• Determinar  las  condiciones  atmosféricas  de  estabilidad  e  inestabilidad  y  explicar  sus
repercusiones sobre la dispersión de la contaminación. 

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1988-18762
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-14276


• Explicar con claridad el proceso de formación de los diferentes tipos de precipitaciones. 

• Interpretar mapas del tiempo. 

• Analizar las características climáticas que suponen un riesgo en nuestro país y el mundo. 

• Explicar el papel de la hidrosfera como reguladora y amortiguadora del clima terrestre. 

• Explicar las repercusiones climáticas de El Niño. 

• Representar e investigar las causas de la existencia de los diversos climas en la Tierra. 

• Consultar, debatir e interpretar los diferentes cambios climáticos pasados presentes y futuros. 

• Aplicar los acuerdos de Kioto y de otras Conferencias de las Partes (COP) a noticias de la prensa,
señalando los mecanismos de flexibilidad y analizando el seguimiento actual de dichos acuerdos. 

• Utilizar técnicas diversas, físico-químicas y biológicas, para la detección de la contaminación del
aire y del agua. 

• Interpretar a partir de mapas las condiciones meteorológicas y topográficas que propician o
evitan el acúmulo de contaminantes atmosféricos. 

• Elaborar esquemas o informes sobre las distintas fases de depuración natural o artificial del
agua o del aire. 

• Manejar gráficos y esquemas para explicar las funciones de la atmósfera y de la hidrosfera. 

• Recoger datos, investigar y elaborar informes relacionados con noticias de la prensa sobre la
problemática relacionada con las capas fluidas y sobre sus efectos para la salud de las personas, seres
vivos o materiales. 

• Buscar y comentar algunas leyes o decretos básicos sobre la contaminación del aire y del agua. 

• Valorar la necesidad de cumplir medidas encaminadas a reducir la contaminación del agua y
aire.

2. CONTENIDOS

Unidad 6: Dinámica de las masas fluidas

1. Funcionamiento de las capas fluidas y la máquina climática. El ciclo del agua.

2.  La  atmósfera:  composición y propiedades.  Funciones de la  atmósfera:  balance de radiación
solar (el efecto invernadero natural) y la atmósfera como filtro protector (la ozonosfera). 

3.  Dinámica  atmosférica  local:  conceptos  y  principales  parámetros.  Dinámica  vertical  de  la
atmósfera. Condiciones de estabilidad e inestabilidad atmosférica. 

4. La dinámica atmosférica global: efecto de Coriolis y circulación general de la atmósfera. 

5. La hidrosfera y su papel en la regulación del clima. Las brisas marinas. Corrientes oceánicas
superficiales y profundas. El océano global: la cinta transportadora y el fenómeno de El Niño. 

6.  El  clima:  concepto  y  parámetros.  Formación  de  precipitaciones  y  sus  tipos.  Tipos  de
precipitaciones,  convección,  ascenso  por  una  montaña  y  frontales.  Los  frentes:  formación  y  tipos.
Características del clima en las distintas regiones de la Tierra: monzones y el clima en las latitudes
medias.  Riesgos  climáticos:  lluvias  torrenciales,  rayos,  nevadas,  granizos,  ventiscas,  huracanes,
tornados, gota fría. 

7.  Cambios  climáticos  pasados,  presentes  y  futuros.  Cambios  climáticos  hasta  el  Cuaternario:
glaciación  carbonífera,  desertización  del  Pérmico  y  las  glaciaciones  del  Cuaternario.  Principales
cambios climáticos durante el pasado histórico. 



Cambios climáticos actuales y futuros.  El cambio climático y el protocolo de Kioto,  significado,
fundamento y seguimiento. Las previsiones del IPCC. 

Unidad 7: Contaminación de las masas fluidas

1.  La  contaminación  atmosférica.  Fuentes  de  contaminación  del  aire.  Tipos  de  contaminantes.
Sustancias químicas. Formas de energía. Dispersión de los contaminantes. Efectos de la contaminación
del aire. Smog. Lluvia ácida. Agujero en la capa de ozono. La calidad del aire. Vigilancia de la calidad del
aire. Medidas de prevención y corrección.

2. Contaminación acústica. Origen y fuentes productoras de ruido. Efectos de la contaminación
acústica. Soluciones frente a la contaminación acústica.

3. La contaminación lumínica. Formas y fuentes de contaminación lumínica. Efectos y soluciones
frente a la contaminación lumínica.

4. Contaminación del agua. Origen y tipos de contaminación. Factores y nivel de contaminación.
Contaminantes del agua y sus efectos. Contaminantes físicos, químicos y biológicos. Efectos generales
de la contaminación del agua. La contaminación de ríos y lagos, eutrofización. La contaminación de
aguas subterráneas. La contaminación del agua del mar.

5. La calidad del agua. Parámetros e índices compuestos. 

6.  Sistemas de tratamiento del agua para el consumo. Potabilización. Depuración de las aguas.
Autodepuración  de  las  aguas.  Sistemas  de  depuración  de  aguas  residuales.  Depuración  natural  o
blanda y depuración tecnológica o dura. Control y protección de la calidad del agua.

3. UNIDAD 6: DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS

3.1. Programación de la Unidad 6

UNIDAD 6

DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS

Temporalización: 4 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. 
Funcionamiento 
de las capas 
fluidas y la 
máquina 
climática. 

El ciclo del agua. 

2. La atmósfera: 
composición y 
propiedades. 

Funciones de la 
atmósfera: 
balance de 
radiación solar 
(el efecto 
invernadero 
natural) y la 
atmósfera como 

• Enumerar las 
distintas fases de 
las que consta el 
ciclo del agua, 
señalando algunas 
repercusiones 
sobre el mismo de 
determinadas 
actividades 
humanas. 

• Explicar el 
significado de la 
atmósfera como 
filtro protector de 
las radiaciones 
solares y como 
amortiguadora de 
la temperatura 
terrestre. 

• Determinar las 

24. Comprender el 
funcionamiento de 
las capas fluidas 
como un sistema 
movido por energía 
solar, estableciendo 
su relación con el 
clima. 

24.1. Relaciona la radiación 
solar con la dinámica de las 
capas fluidas y el clima y 
explica el funcionamiento 
de la máquina climática 
desde un punto de vista de 
la dinámica de sistemas.

24.2. Esquematiza el ciclo 
del agua y es capaz de 
indicar algunas 
repercusiones de las 
actividades humanas sobre 
el mismo.

24.3. Analiza el balance 
energético terrestre, 
diferenciando el balance 
asociado a la radiación solar
del correspondiente a la 
radiación terrestre.

L; MCT

MCT; AA

MCT



filtro protector 
(la ozonosfera). 

3. Dinámica 
atmosférica 
local: conceptos 
y principales 
parámetros. 

Dinámica vertical
de la atmósfera. 
Condiciones de 
estabilidad e 
inestabilidad 
atmosférica. 

4. La dinámica 
atmosférica 
global: efecto de 
Coriolis y 
circulación 
general de la 
atmósfera. 

5. La hidrosfera y
su papel en la 
regulación del 
clima. Las brisas 
marinas. 
Corrientes 
oceánicas 
superficiales y 
profundas. 

El océano global: 
la cinta 
transportadora y 
el fenómeno de 
El Niño. 

6. El clima: 
concepto y 
parámetros. 
Formación de 
precipitaciones y
sus tipos. 

Tipos de 
precipitaciones, 
convección, 
ascenso por una 
montaña y 
frontales. 

Los frentes: 
formación y 
tipos. 

Características 
del clima en las 
distintas 
regiones de la 
Tierra: 
monzones y el 
clima en las 
latitudes medias. 

Riesgos 
climáticos: 
lluvias 
torrenciales, 
rayos, nevadas, 

condiciones 
atmosféricas de 
estabilidad e 
inestabilidad y 
explicar sus 
repercusiones 
sobre la dispersión 
de la 
contaminación. 

• Explicar el papel 
de la hidrosfera 
como reguladora y 
amortiguadora del 
clima terrestre. 

• Explicar las 
repercusiones 
climáticas de El 
Niño. 

• Explicar con 
claridad el proceso 
de formación de los
diferentes tipos de 
precipitaciones. 

• Interpretar 
mapas del tiempo. 

• Analizar las 
características 
climáticas que 
suponen un riesgo 
en nuestro país y el
mundo. 

• Representar e 
investigar las 
causas de la 
existencia de los 
diversos climas en 
la Tierra. 

• Consultar, debatir
e interpretar los 
diferentes cambios 
climáticos pasados 
presentes y 
futuros. 

• Aplicar los 
acuerdos sobre el 
clima de Kioto y de 
otras Conferencias 
de las Partes (COP) 
a noticias de la 
prensa, señalando 
los mecanismos de 
flexibilidad y 
analizando el 
seguimiento actual 
de dichos acuerdos.

25. Reconocer los 
componentes de la 
atmósfera 
relacionándolos con 
su procedencia e 
importancia 
biológica.

 

26. Comprender la 
importancia de la 
capa de ozono y su 
origen. 

27. Determinar el 
origen del efecto 
invernadero y su 
relación con la vida 
en la Tierra.

28. Comprender el 
papel de la 
hidrosfera como 
regulador climático. 

29. Asociar algunos 
fenómenos 
climáticos con las 
corrientes oceánicas 
(o la temperatura 
superficial del agua).

25.1. Describe la estructura 
de la atmósfera y las 
características y los 
fenómenos que tienen lugar 
en cada una de sus capas. 

25.2. Identifica los 
componentes de la 
atmósfera relacionándolos 
con su origen, distribución y
su dinámica. 

25.3. Argumenta cómo 
varían los diferentes 
parámetros atmosféricos 
con la altitud, explicando 
sus causas y sus efectos. 

25.4. Relaciona los 
componentes de la 
atmósfera con su 
importancia biológica. 

25.5. Explica el papel de 
filtro protector 
desempeñado por las 
diferentes capas 
atmosféricas y valora su 
significado para la vida en la
Tierra.

26.1. Detalla las reacciones 
de síntesis y destrucción del
ozono que se producen de 
forma natural en la 
ozonosfera y valora su 
importancia protectora.

26.2. Explicar las causas de 
la acumulación del ozono 
estratosférico entre los 
kilómetros 15 y 30 de 
altitud.

27.1. Vincula efecto 
invernadero a la presencia 
en la atmósfera de ciertos 
gases, valora su función 
reguladora del clima 
terrestre y resalta su 
importancia para la vida en 
la Tierra. 

28.1. Razona el 
funcionamiento de la 
hidrosfera como regulador 
climático. 

28.2. Determina la 
influencia de la circulación 
oceánica en el clima. 

29.1. Asocia las corrientes 
oceánicas con la circulación 
de los vientos y el clima. 

29.2. Explica la relación 
existente entre las 

L

L; MCT

L; MCT

MCT; AA

L; IEE

MCT; IEE

MCT

MCT; AA

MCT

MCT; AA

MCT; AA

L; MCT



granizos, 
ventiscas, 
huracanes, 
tornados, gota 
fría. 

7. Cambios 
climáticos 
pasados, 
presentes y 
futuros.

Cambios 
climáticos hasta 
el Cuaternario: 
glaciación 
carbonífera, 
desertización del
Pérmico y las 
glaciaciones del 
Cuaternario. 

Principales 
cambios 
climáticos 
durante el 
pasado histórico. 

Cambios 
climáticos 
actuales y 
futuros. El 
cambio climático 
y el protocolo de 
Kioto, 
significado, 
fundamento y 
seguimiento. Las 
previsiones del 
IPCC.

30. Establecer la 
relación existen 
entre los 
movimientos de 
verticales y 
horizontales de las 
masas de aire, 
determinar las 
condiciones 
atmosféricas de 
estabilidad e 
inestabilidad y 
relacionarlo con la 
formación de 
precipitaciones.

 

corrientes oceánicas y 
fenómenos como El Niño y 
la cinta transportadora 
oceánica. 

29.3. Explica el fenómeno de
El Niño, describe las 
condiciones de la hidrosfera
y de la atmosfera que lo 
propician y es capaz de 
enumerar sus 
consecuencias y sus 
repercusiones a nivel 
mundial.

29.4. Relaciona el origen de 
los huracanes, ciclones y 
tifones con la circulación 
general atmosférica y la 
dinámica de las corrientes 
superficiales marinas en las 
zonas tropicales del planeta.

30.1. Relaciona la existencia 
de anticiclones y borrascas 
con las condiciones de 
estabilidad e inestabilidad 
atmosféricas y es capaz de 
predecir sus posibles 
consecuencias 
meteorológicas.

30.2. Explica el significado 
del gradiente vertical de 
temperatura en la 
troposfera, indica su valor 
medio y las circunstancias 
bajo las cuales se origina 
una inversión térmica.

30.3. Explica la circulación 
general de la atmósfera y 
señala sus efectos climáticos
en cada a región del Planeta.

30.4. Realiza e interpreta 
esquemas de los 
movimientos verticales del 
aire. 

30.5. Interpreta mapas 
meteorológicos de una zona 
determinada presentados 
en diferentes formatos y con
distintas simbologías.

30.6. Diferencia las 
situaciones de inestabilidad 
asociadas a la confluencia 
de frentes fríos, cálidos y 
ocluidos.

30.7. Interpreta los datos de
un climograma y extrae 
conclusiones sobre el clima 
de una localidad concreta. 

 30.8. Diferenciar a grandes 
rasgos, las características 
meteorológicas que 
determinan el tiempo 
atmosférico existente en 
nuestro país a lo largo del 
año. 

L; MCT; AA

MCT

MCT

L; MCT; AA

L; MCT

L; MCT

MCT

MCT; AA

MCT; AA

MCT



31. Identificar los 
riesgos climáticos, 
valorando los 
factores que 
contribuyen a 
favorecerlos y los 
factores que 
contribuyen a paliar 
sus efectos.

32. Representar e 
investigar, debatir e 
interpretar los 
diferentes cambios 
climáticos pasados, 
presentes y futuros, 
sus causas y sus 
consecuencias a 
escala planetaria.

33. Conocer y 
valorar los 
principales acuerdos
internacionales 
relacionados con el 
Cambio Climático y 
proponer una serie 
de medidas de tipo 
comunitario que 
pueda seguir la 
ciudadanía, 
encaminadas a 
disminuir las 
emisiones de gases 
de efecto 
invernadero.

30.9. Explica a grandes 
rasgos las repercusiones 
que tiene sobre el clima de 
nuestro país la posición 
ocupada por el chorro polar 
y por la corriente del 
chorro.

31.1. Analiza y describe las 
condiciones meteorológicas 
que pueden dar lugar a los 
principales riesgos 
climáticos que afectan a 
nuestro país.

31.2. Relaciona los 
diferentes riesgos climáticos
en las diferentes regiones 
del Planeta con los factores 
que los originan y las 
consecuencias que 
ocasionan. 

31.3. Valora las 
consecuencias ambientales 
derivadas de los riesgos 
climáticos.

31.4. Propone medidas de 
predicción y prevención 
para evitar o disminuir los 
efectos de los riesgos 
climáticos.

32.1. Explica los diferentes 
cambios climáticos 
acaecidos a lo largo de los 
tiempos geológicos, 
relacionándolos con los 
presentes. 

33.2. Comprende y explica 
qué factores antrópicos 
provocan el aumento del 
efecto invernadero y sus 
consecuencias.

32.2. Conoce las principales 
Conferencias 
internacionales sobre el 
Cambio Climático y analiza y
valora la importancia de los 
principales acuerdos 
alcanzados en ellas.

32.3. Propone una serie de 
medidas de tipo 
comunitario que pueda 
seguir la ciudadanía, 
encaminadas a disminuir las
emisiones de gases de 
efecto invernadero.

L; MCT

L; MCT

MCT; AA

IEE

SC

L; MCT

L; MCT

L; SC; IEE

SC



3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 6: DINÁMICA DE LAS MASAS FLUIDAS

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, MCT, AA, SC 24 21.1, 24.2

2 L, MCT, AA 1, 25 1.2, 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.6

3 L, MCT, AA 30 30.2

4 L, MCT, AA 1, 29, 30 1.2, 29.2, 29.3, 30.1

5 L, MCT, AA, IEE 30 31.1, 30.5, 30.8

6 MCT, AA, 30 30.1, 30.5. 30.6, 30.8

7 L, MCT, AA, 1, 30 1.2, 30.7

8 L, MCT, D, AA 1, 30 1.2, 30.3, 30.6, 30.8, 30.9

9 MCT, AA 30 30.1, 30.5. 30.6, 30.8

10 MCT, AA 30 30.1, 30.5. 30.6, 30.8

11 L, MCT, AA 31 31.1, 31.3, 31.4

12 L, AA, IEE, SC 33 33.1, 33.2, 33.3

13 L, MCT, D, AA, 1 1.2, 33.1



14 L, MCT, AA 2, 33 2.3, 2.7, 33.1

15 L, MCT, AA 1, 32 1.2, 1.3, 32.1

16 MCT, AA 1, 30 1.2, 30.1, 30.4

17 L, MCT, AA 24, 27 24.3, 27.1

3.3. Orientaciones metodológicas 

Un interrogante que nos planteamos es: ¿qué es un sistema caótico? Según Edward N. Lorenz,
descubridor del caos, un sistema caótico es aquel cuyo comportamiento parece debido al azar pero en
realidad es determinista, es decir, es orden disfrazado de casualidad y su estado futuro no es aleatorio,
sino que, a pesar de las apariencias, se puede determinar. 

El sistema atmosférico es caótico, ya
que sigue unas pautas matemáticas aunque estas nunca se repitan y puedan cambiar en el transcurso
de un corto periodo temporal. Además, el funcionamiento del sistema atmosférico es impredecible
puesto  que,  aunque  existan  ecuaciones  que  liguen  sus  principales variables:  temperatura-presión-
humedad, su resolución no sigue la norma newtoniana de la exactitud matemática. El propio Lorenz,
en sus cálculos sobre el comportamiento atmosférico, descubrió que, con solo cambiar unas cifras de
seis decimales, por otras de tres, con la finalidad de simplificar operaciones, desaparecía toda similitud
con las pautas antiguas del comportamiento del sistema. Esto le llevó a concluir que cualquier error
numérico,  por  ínfimo  que  fuera,  daría  lugar  a  resultados  muy  diferentes  de  los  esperados,
denominándose  este  hecho  el  efecto  mariposa.  En  virtud  de  este  efecto,  aunque  se  midieran  las
condiciones atmosféricas (humedad, temperatura, presión y vientos) en todos los puntos terrestres,



tomados a una distancia  de  treinta centímetros unos  de  otros  y,  suponiendo que cada una de  las
medidas fuera totalmente precisa; aun en ese caso, no se podrían hacer predicciones fiables sobre el
tiempo atmosférico, debido a cualquier fluctuación de los valores medidos entre los puntos estudiados,
que daría lugar a errores, que, a pesar de ser ínfimos, serían muy relevantes para el comportamiento
del sistema.

Al representar el modelo depredador/presa (Unidad 4) obteníamos una gráfica temporal como la
de la Figura 4.36. Si eliminábamos el tiempo, obteníamos como resultado unos atractores circulares
(Fig. 4.38 de la página 96), llamados ciclo límite, en los que el sistema se estabilizaba. Mediante este
ciclo límite, podíamos predecir el comportamiento futuro del sistema y, aunque existiese un periodo
transitorio de inestabilidad, el sistema tendería de nuevo a estabilizarse. En palabras de James Gleick:
«Los sistemas lineales poseen una virtud modular: se pueden desmontar y montarlos de nuevo. Las
piezas siempre casan».

Por el contrario, en un sistema caótico como el representado en las figuras adjuntas, la primera de
ellas en su forma temporal y, la segunda, en la trayectoria seguida en el espacio de fases cuando se ha
eliminado el tiempo y se representan dos parámetros atmosféricos: humedad, temperatura o presión,
podemos observar que adoptan una forma de atractores extraños, similares a las alas de una mariposa.

La conclusión es que, en los sistemas formados por fluidos, se obtienen ecuaciones mecánicas y
termodinámicas no lineales y extremadamente difíciles de calcular, ya que los valores de las variables
son extremadamente cambiantes como se ve en la representación gráfica temporal (el sistema nunca
repite sus pautas). Lo mismo se observa en la figura del espacio de fases: la trayectoria jamás se corta a
sí misma, ya que el sistema nunca se repite de un modo exacto.

1. Introducción 

En la  presente  unidad didáctica  creemos necesario,  para comenzar introduciendo el  concepto
máquina climática que se pone en funcionamiento mediante el ciclo del agua (ver Figura 6.1 de la
página 139). 

Consideramos necesario insistir en algunos conceptos básicos que nos facilitarán la comprensión
del resto de los apartados que componen el presente tema. Dichos conceptos son los siguientes:

–  El contraste térmico da lugar al movimiento de las masas fluidas: verticales y horizontales; el
viento es la consecuencia de ello.  En el margen añadimos el bucle de realimentación que regula el
transporte de las capas fluidas (ver Figura 6.2 del margen de la página 140). 

– El aire es mal conductor, por lo que no se calienta directamente a partir del calor del Sol, sino
que lo hace por su parte inferior, a partir del calor irradiado desde la superficie terrestre, previamente
calentada por el Sol. 

- Si una parte de un fluido se encuentra a mayor temperatura que otra tenderá a ascender, ya que
la densidad de un fluido depende de su temperatura.

2. La atmósfera: composición, estructura y función

En  estos  apartados  estudiamos  los  diferentes  componentes  mayoritarios  y  minoritarios  que
constituyen la atmosfera, así como la procedencia de los mismos.

Se podría repasar en este punto la evolución de la composición atmosférica con ayuda de la Figura
1.44 y el texto que la acompaña en la página 24 de la unidad 1.

 En cuanto a la estructura y función de la atmósfera, analizamos exhaustivamente cada una de las
diferentes capas que constituyen la atmosfera, resaltando el papel de cada una de ellas para la vida en
la Tierra. Para ello, nos podemos ayudar de la Figura 6.3 de la página 142. 

La importancia de la troposfera radica es que es la capa del clima y el lugar del efecto invernadero.
Esta capa es muy vulnerable a la contaminación.



La importancia de la ozonosfera es debida a que en ella ocurren los mecanismos naturales de
formación y destrucción del ozono. Estudiamos estos mecanismos dejando el problema del agujero de
ozono  para  abordarlo  como  resultado  de  la  contaminación  atmosférica  (páginas  183  y  184  de  la
Unidad 7). 

Y también resaltamos el papel de la ionosfera sobre la vida, debido a que en ella se absorben las
radiaciones solares de onda más corta.

Por último, en el margen de la página 143 hacemos una reflexión sobre la importancia de los rayos
UV para determinados procesos biológicos, ya que el alumnado suele pensar que dichas radiaciones
son solamente dañinas. Al finalizar este punto resultaría interesante la realización de la actividad 17
de la página 170.

3. Dinámica atmosférica vertical 

Los  movimientos  verticales  del  aire  necesitan  un  impulso  exterior  que  puede  ser:  un
calentamiento por contacto con una superficie terrestre cálida, una afluencia de vientos a una zona de
baja presión, la presencia de un frente o un ascenso orográfico en barlovento. Estos conceptos son
bastante complicados, por lo que, para una mejor comprensión, hemos utilizado un criterio basado en
la complejidad creciente: en primer lugar estudiamos solamente los movimientos verticales causados
por un solo factor: temperatura o humedad; posteriormente, añadiremos los causados por diferencias
de presión y los tipos de gradientes,  dejando los ascensos orográficos y frontales para posteriores
apartados. 

Para ayudar a la mejor interpretación de la gráfica de la Figura 6.4 de la página 144.

En esta ocasión, hemos introducido en este punto solamente el gradiente vertical de temperatura
por ser de más fácil comprensión por parte de todo el alumnado. Si se requiere ampliar conocimientos
estudiando otros gradientes, se puede introducir al final de este apartado los contenidos que hemos
puesto  como  ciencia,  tecnología  y  sociedad  en  la  página  final  (página  171)  de  esta  unidad.  Si  se
introducen  en  este  punto,  se  pueden  ir  aplicando  a  los  diferentes  mapas  meteorológicos  de  las
actividades  6,  9  y  10,  en  las  que  se  les  puede  pedir  que  esquematicen  los  tipos  de  movimientos
verticales  y  horizontales  de  la  troposfera,  analizando  la  variación  de  los  gradientes  vertical  de
temperatura (GVT) y adiabático seco (GAS) y en cada caso. Y en el caso de dejar estos contenidos para
el final de la unidad, se hará esto mismo en la Actividad n.˚ 16. Si se introducen en este lugar, se pueden
proponer las siguientes actividades, que ya estaban en anteriores ediciones:

Actividad. Observa en la figura adjunta las situaciones atmosféricas A y B.



a) Teniendo en cuenta que el valor del GAS es siempre de 1 °C/100 m y que el GVT, en el
caso A, es de 0,7 °C/100 m y, en el caso B, es de 1,2 °C/100 m, pon en las líneas de puntos (de
dentro y de fuera) el valor de la temperatura que corresponda.

b) Añade dentro de los círculos una flecha ascendente o descendente, para indicar el tipo
de movimiento vertical, si este existe.

c) Haz las dos representaciones gráficas de forma similar a las de las Figuras 6.54 y 6.55.

d) Explica qué situación atmosférica (borrasca, anticiclón, inversión térmica, estabilidad o
inestabilidad) representa cada caso. ¿Cómo repercute en la contaminación? ¿Por qué?

Con  esta  actividad  pretendemos  ayudar  a  la  mejor  comprensión  de  los  diferentes  tipos  de
gradientes, ya que se trata de conceptos bastante complicados.

a) y b) Se recuerda que el valor del GAS es siempre constante y se señalan los valores del GVT.



c) Aquí  recomendamos  que  se  fijen  en  cómo  hemos  representado  el  GAS  en  la  Figura  6.53
siguiendo las diagonales de los cuadritos) y lo hagan de la misma manera en las dos gráficas (ya que
este gradiente es el fijo). Así podrán observar si, en cada caso, en GVT está representado a la derecha o
a la izquierda del GAS. 

d) En el ejemplo A: puede haber movimientos verticales hasta una altura de 500 metros, por lo
que, hasta ahí, habrá una inestabilidad atmosférica (borrasca) y los contaminantes podrán ascender
hasta esa altitud y allí se acumulan puesto que, por encima de los 500 m, la masa tiende a descender.
En el ejemplo B: no puede haber movimientos ascendentes por debajo de los 500 m, lo que quiere
decir  que  en  superficie  hay  una  estabilidad  (anticiclón),  que  provocará  una  acumulación  de  la
contaminación por aplastamiento contra el suelo.

Actividad. Observa las cuatro gráficas de abajo. ¿Qué tipo de movimientos atmosféricos y
qué condiciones isobáricas se asocian a cada una de ellas? Señala la capacidad para dispersar la
contaminación en cada caso.



Con esta actividad se pretende que el alumnado observe, comprenda y analice el valor de los tres
gradientes,  siendo  capaz  de  aplicar  sus  conocimientos  para  emitir  hipótesis  explicativas  sobre  su
influencia en la dispersión de la contaminación. Pensamos que con esta actividad se pueden detectar
los errores de  concepto de los  diversos  gradientes,  sirviendo además para que  razone,  establezca
comparaciones y saque conclusiones.

a) En cada una de las gráficas deben ir deduciendo la relación existente entre el GVT y el GAS. El
principal problema es que comprendan que el gradiente de valor invariable (GAS = 1) es el dinámico,
mientras que el de valor variable, el GVP de la curva de estado, es el estático. 

En la gráfica a) el GVT disminuye más lentamente que GAS (está situado a la derecha del GAS),
esto quiere decir que GVT < GAS. Como consecuencia de ello, el aire de «dentro», que es el dinámico, se
enfría más rápido que el de «fuera» que es el estático, luego no puede ascender por estar más frío. Esta
será una condición de estabilidad reflejándose en los mapas del tiempo en forma de anticiclón, será
una situación desfavorable para dispersar la contaminación, pues esta queda atrapada. 

En la gráfica b) es justo al revés GVT > GAS (GVT a la izquierda del GAS), lo que quiere decir que,
como el aire de fuera se enfría más rápido, el aire de dentro puede ascender. Esto origina una situación
de inestabilidad atmosférica y una borrasca en el mapa meteorológico, situación muy favorable para
dispersar la contaminación. 

En la gráfica c) existe un intervalo aéreo junto a la superficie en el que el GVT aumenta con la
altura en vez de disminuir (GVT > 0), es decir, una inversión térmica de superficie; además, el GVT
siempre está a la derecha del GAS. Se trata pues de una situación de estabilidad, cuya representación y
consecuencias son aún más graves que en el caso a). 

Por  último,  en  la  gráfica  d),  la  inversión  térmica  alcanza  una  mayor  altura.  Podrán  existir
movimientos ascendentes (inestabilidad) desde la superficie hasta donde se cruzan ambas rectas; a
partir de ese punto dichos movimientos se verán interrumpidos (estabilidad). 

Se podría plantear al alumnado que elabore una hipótesis con la que demuestre que se puede
pasar de la situación representada en la Figura c) a la de la Figura d) en ciudades donde hay muchos
días de niebla intensa (Zamora, Salamanca, Valladolid). La respuesta es la siguiente: se podrá pasar de
c) a d) entre ocho de la mañana y tres de la tarde, debido al calentamiento de las capas inferiores por
radiación desde la superficie terrestre que da lugar a que se eleve la inversión térmica (que la niebla
levante) para volver a caer durante la noche siguiente. Esta situación es muy habitual en muchas zonas
del  interior peninsular,  tal  es  el  caso de  ciudades como Valladolid o Zamora donde  las  nieblas se
suceden día tras día, repitiéndose ambas gráficas, durante gran parte del invierno, dando lugar a la
formación de un anticiclón casi permanente.

5. Dinámica de las masas fluidas a escala global

En este apartado es de gran importancia el insistir en el sentido de circulación de los vientos entre
los  anticiclones  y  las  borrascas,  ya  que  es  un  dato  importante  comprender  los  movimientos
atmosféricos  a  escala  global  (Fig.  6.13)  y  para  abordar  con  posterioridad  las  principales  pautas
climáticas en las latitudes templadas (frente polar y corriente del chorro) y tropicales (los monzones),
así como los mecanismos de los riesgos derivados de ellas: gota fría, olas de frío o de calor, sequías,
tornados, monzones y huracanes. 

Se ha de resaltar el papel de la hidrosfera sobre la regulación del clima y comprender y saber
explicar las principales pautas de la dinámica oceánica para su posterior aplicación a fenómenos tales
como la cinta transportadora (posible actividad de la carpeta de recursos) o El Niño como principales
reguladores del clima a escala global debido a su influencia directa o indirecta al intervenir en el ciclo
del CO2.



Existe una página interesante en la que se hace un seguimiento de los eventos El Niño/La Niña
que  ha  sido  publicada  por  el  Servicio  Meteorológico  de  Estados  Unidos,  National  Oceanic  and
Atmospheric Administration (NOAA):

http://www.elnino.noaa.gov

Además, tiene una parte educativa tanto para alumnos como para profesores:

http://www.elnino.noaa.gov/edu.html

5. El clima: concepto y parámetros

El objetivo de este apartado es que comprendan el significado de los factores estudiados en la
primera parte de este Tema para el estudio del clima y conozcan sus parámetros más importantes. 

En esta  edición  hemos  hecho especial  hincapié  en  conseguir  que  sean capaces de  interpretar
mapas del tiempo y sepan relacionar los anticiclones y las borrascas con situaciones de estabilidad e
inestabilidad atmosférica y deducir el estado del tiempo atmosférico de una zona determinada a partir
del análisis de mapas meteorológicos presentados en diferentes formatos y con distintas simbologías. 

Con esa finalidad hemos propuesto las actividades 5, 6, 9 y 10, en las que se propone estudiar las
distintas situaciones meteorológicas que afectan a nuestro país. 

Nos  detenemos  también  en  el  análisis  de  diferentes  climogramas  para  relacionarlos  con  las
características climáticas propias de cada región.

5.2 y 5.3. Formación de las precipitaciones y precipitaciones más frecuentes

Resaltamos  la  importancia  de  que  comprendan  los  factores  climáticos  que  contribuyen  a  la
gravedad de  las  inundaciones  en nuestro  país  y  otros  riesgos  ligados  al  clima con  la  finalidad de
complementar los contenidos de las Unidades 2 y 5. 

Es de gran importancia que el alumno comprenda claramente los siguientes conceptos:

- Los mecanismos de formación de los cuatro tipos de precipitaciones que constituyen la causa
climática de las inundaciones.

- Qué la gravedad de las inundaciones aumenta con la intensidad de la lluvia, es decir, cuando caen
muchos litros por metro cuadrado en poco tiempo.

- Que identifiquen como riesgos a: los tornados, los huracanes, los rayos, los aludes, las ventiscas y
el  granizo.  En  alguno  de  ellos  (tornados  y  huracanes)  adjuntamos  tablas  de  valoración  de  su
peligrosidad y sobre su distribución geográfica.  Además, señalamos algunas medidas para hacerles
frente.

6. El clima en las latitudes templadas

Es un apartado de suma importancia para la comprensión del clima en nuestras latitudes. En la
actualidad  algunos  climatólogos  pertenecientes  a  la  escuela  francesa,  ponen  en  tela  de  juicio  la
existencia del frente polar, nosotros seguimos el modelo climático tradicional de la escuela noruega,
porque consideramos que, al menos, su valor didáctico es importantísimo para ayudar a comprender
el origen de las precipitaciones que nos afectan. En el caso particular de nuestra península, la posición
del chorro y el frente polares a lo largo del año determina en gran medida las variaciones estacionales
del clima en nuestro país, por lo que nos ocupamos de su estudio a grandes rasgos. 

Para  finalizar  este  apartado,  nos  ocupamos  del  estudio  de  dos  riesgos  climáticos,  gota  fría  y
tornados, que afectan a nuestro país.

7. El clima en las bajas latitudes

En este punto estudiamos los monzones y sus consecuencias climáticas para las regiones que se
ven  afectadas  por  ellos.  También  estudiamos  los  huracanes,  tifones  y  ciclones  que,  por  su  efecto

http://www.elnino.noaa.gov/edu.html
http://www.elnino.noaa.gov/


devastador, constituyen un riesgo muy importante en muchas regiones del planeta, generalmente las
más pobres, hecho que aumenta el factor vulnerabilidad. Existe una página interesante en la que se
hace un seguimiento de los huracanes. Se trata de una página publicada por el Servicio Meteorológico
de Estados Unidos,  National  Oceanic and Atmospheric  Administration (NOAA) de muy interesante
consulta,  sobre  todo  para  que  los  países  susceptibles  de  ser  afectados,  ya  que  permite  que  estén
preparados cuando estos se avecinan:

http://www.nhc.noaa.gov

8. Cambios climáticos pasados

En este apartado hemos incluido gráficas (Fig.  6.42 y 6.45) en las que se pueden observar los
principales cambios en la temperatura, en tres aspectos:

1. Respecto  al  papel  de  la  distribución  de  las  tierras  y  mares  sobre  el  clima  conviene  hacer
hincapié  en  la  repercusión  climática  de  la  existencia  de  un  supercontinente,  ya  que  implica  el
asentamiento de un enorme anticiclón y de unos vientos divergentes desde el interior del mismo que
impedirán la afluencia de lluvias. El supercontinente va a impedir, además, que lleguen al polo sur las
corrientes oceánicas, incrementando el enfriamiento polar, en el cual el acúmulo del hielo realimenta
positivamente  al  clima  recrudeciéndolo,  a  partir  del  bucle  hielo-  albedo;  mientras  que  la  zona
ecuatorial, estaría recalentada en extremo. 

Además,  la  formación  de  un  océano  universal  dará  lugar  a  una  asimetría  entre  las  costas
continentales.  Las del  este serían cálidas debido a las corrientes (tipo «Niña») provocadas por los
alisios que darían la vuelta a todo el globo. 

2. Respecto a la influencia de los ciclos de Milankovith (introducidos en la Unidad 1), resaltamos
su repercusión sobre las glaciaciones del cuaternario. 

Es importante resaltar el hecho de que durante el cuaternario apenas ha variado la distribución de
tierras y mares por lo que las glaciaciones precisan de otra explicación, se trata de los denominados
ciclos de Milankovith (Figura 1.43 de la unidad 1), que conviene repasar. También pueden influir las
manchas solares. 

Las glaciaciones, por fuerza, han de producir desajustes en la cinta transportadora, ya que si se
incrementa  la  superficie  cubierta  por  el  hielo,  se  incrementa  el  albedo  y  por  tanto  se  reduce  la
temperatura en el  área afectada.  Esto  eleva el  contraste  térmico  polos-ecuador,  intensificando  los
vientos que transportan el calor hacia las altas latitudes,  para tratar de amortiguar las diferencias
climáticas (mirar el bucle de realimentación del margen de la página 140). 

Por  otra  parte,  la  zona  donde  habitualmente  se  hunde,  el  agua  será  desplazada  hacia  el  sur,
acortándose  la  trayectoria de la cinta,  pero su movimiento superficial  será más rápido, ya que los
vientos soplan más fuertes, este hecho probablemente incremente el afloramiento de aguas profundas,
y  ricas  en  CO2,  para  ocupar  el  lugar  de  las  desplazadas  por  el  viento,  elevando  así  el  contenido
atmosférico de ese gas de efecto invernadero y, por tanto, la temperatura. 

Así se puede llegar a conclusiones tales que pongan de manifiesto la profunda interdependencia
existente  entre  las  capas  fluidas,  la  cantidad  de  efecto  interacciones  existentes,  la  dificultad  para
detectar  las  ocultas  que  expliquen  sus  respuestas  ante  las  variaciones  de  la  radiación  incidente
(sistemas caóticos). 

El modelo anteriormente expuesto se podría complicar más añadiendo el papel desempeñado por
las algas DMS (visto en la página 62 de la Unidad 3). 

http://www.nhc.noaa.gov/


3. Respecto a los cambios en el pasado histórico hemos destacado los cambios ambientales más
relevantes, como es el caso del Óptimo Climático ocurrido entre hace 7.000 y 5.000 años; e Óptimo
Climático Medieval, acaecido entre los años 1000 y 1200 d.C. y la Pequeña Edad del Hielo de los siglos
XII al XX, que acarreó problemas de hambre y peste en la población europea.

También incluimos una hipótesis basada influencia de las manchas solares sobre el clima (ver en
el margen de la página 165). 

9. Cambios climáticos presentes y futuros

En este apartado se hace una reflexión sobre el papel desempeñado por los seres humanos en los
cambios climáticos. 

Es interesante que partan del análisis de la gráfica (Fig. 6.46) en la que se observar altibajos más o
menos constantes de los niveles de CO2 atmosférico hasta el año 1950. A partir de ese año, siguen una
brusca tendencia ascendente.

Conviene también que valoren en el diagrama de sectores (Fig. 6.47) cuales son las los gases que
contribuyen al incremento del efecto invernadero y que sean conscientes del papel desempeñado por
la humanidad en el incremento de las emisiones de GEI y valoren las repercusiones del calentamiento
global sobre el clima, sobre desarrollo de los ecosistemas y sobre actividades humanas.

Estos contenidos han sido actualizados a diciembre de 2015. No obstante, ya que es un tema de
mucha  actualidad  y  en  el  que  se  producen  frecuentes  novedades,  se  debe  buscar  información
actualizada al respecto. 

Con ese objetivo, facilitamos algunas páginas interesantes que pueden ayudar a la comprensión y
a continuar con la actualización de estos contendidos. Recomendamos especialmente las siguientes:

-Protocolo de Kioto: 

http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf

- Mecanismos de flexibilidad:

http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/
mecanismos/items/6219.php

- Cumbre de Nairobi (en inglés):

http://unfccc.int/meetings/nairobi_nov_2006/meeting/6326.php

- Cumbre de Bali (en inglés):

http://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php

- Cumbre de París:

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf

- De esta página se pueden descargar los informes sobre el clima de IPCC de los años 2013 y 2014
en PDF:

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

- Informes del IPCC sobre el Cambio Climático:

http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml

http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico-5-informe-ipcc

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf

- Una página de Naciones Unidas sobre Cambio Climático:

https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/ar5_wgII_spm_es.pdf
http://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico-5-informe-ipcc
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml
http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/spa/l09s.pdf
http://unfccc.int/meetings/bali_dec_2007/meeting/6319.php
http://unfccc.int/meetings/nairobi_nov_2006/meeting/6326.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/mecanismos/items/6219.php
http://unfccc.int/portal_espanol/informacion_basica/protocolo_de_kyoto/organizacion/mecanismos/items/6219.php
http://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpspan.pdf


http://www.un.org/climatechange/es/

- Informe de la FAO sobre los bosques y el Cambio Climático: 

http://www.fao.org/docrep/017/i2906s/i2906s00.pdf

- Noticias sobre evidencias del Cambio Climático:

http://www.cambioclimatico.org/tema/evidencias-del-cambio-climatico

- El Cambio Climático:

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx

Los gradientes verticales (página 171)

Los  gradientes  son  conceptos  de  muy  difícil  comprensión,  pero  básicos  para  entender  las
condiciones atmosféricas que son proclives a acumular o a difundir los contaminantes. 

Todas las representaciones gráficas que vemos en las páginas 146 y 171 de este texto y en la
inmensa mayoría de otros muchos no son reales, sino que son simplificaciones de la realidad que se
hacen necesarias dada la complejidad de estos conceptos. 

Se  acostumbra  a  representar  los  gradientes  de  una  manera  lineal.  Así,  el  GVT,  denominado
también curva de estado (Fig. 6.10 de la página 146 y Figs. 6.54 y 6.55 de la página 171) se representa
generalmente de forma lineal. 

Sin  embargo,  la  gráfica  es  curva y  sobre  todo  en  verano,  varía  bruscamente  en los  primeros
metros  junto  al  suelo,  debido  a  que  este  gradiente  es  muy  elevado  por  el  intenso  calentamiento
superficial. Más arriba, las variaciones son menos acusadas.

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/default.aspx
http://www.cambioclimatico.org/tema/evidencias-del-cambio-climatico
http://www.fao.org/docrep/017/i2906s/i2906s00.pdf
http://www.un.org/climatechange/es/


 

Curvas de estado en una atmósfera seca: (a) situación moderadamente inestable; (b) situación estable.
(Fuente: El hombre y su medio ambiente atmosférico. Font Tullot, Instituto Nacional de Meteorología,
1997, pág. 126).

Si pedimos a los alumnos y alumnas que analicen las situaciones que se representan en cada una
de las gráficas de las Figura 6.10, nos puede ayudar a la  comprensión del  GVT,  ya que fácilmente
podrán deducir la existencia de inversiones térmicas a diferente altura en las gráficas (2) y (3) de
dicha  Figura.  Además,  se  formula  una  reflexión  sobre  cómo  contribuye  la  ausencia  de  nubes  al



enfriamiento del  suelo y de las capas atmosféricas próximas a él,  y a  la  formación de inversiones
térmicas. 

Para comprender mejor los gradientes recomendamos usar papel cuadriculado para representar
gráficas similares a las de las Figuras 6.53, 6.54 y 6.55, se verán claramente las diferencias entre los
distintos tipos de gradientes. De forma que se darán cuenta de que la representación del GAS, que
varía siempre de 1 en 1, siempre será la que pasa por las diagonales de las cuadrículas del papel.

Así, comparando su valor con el de los demás gradientes, verán si estos últimos se encuentran
situados a la derecha o a la izquierda del primero y comprenderán lo que significa que uno sea menor
que otro: llegarán a deducir que cuando el GVT está a la izquierda del GAS, el movimiento ascendente
de la masa de  aire está  permitido,  pero,  desde  el  punto  (P)  de la  Figura 6.55.b,  en el  que ambos
gradientes  se  cortan,  el  GVT  se  sitúa  a  la  derecha  del  GAS,  en  cuyo  caso,  dicho  ascenso  se  verá
interrumpido. 

Estos contenidos se pueden consolidar realizando la actividad 16 de la página 170.

4. UNIDAD 7: CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS FLUIDAS

4.1. Programación de la Unidad 7

UNIDAD 7

CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS FLUIDAS

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. La 
contaminación 
atmosférica.

Fuentes de 
contaminación 
del aire.

Tipos de 
contaminantes. 
Sustancias 
químicas. 
Formas de 
energía.

Dispersión de los
contaminantes.

Efectos de la 
contaminación 
del aire. Smog. 
Lluvia ácida. 
Agujero en la 
capa de ozono.

La calidad del 
aire. Vigilancia 
de la calidad del 
aire. Medidas de 
prevención y 
corrección.

2. Contaminación
acústica. Origen 
y fuentes 

• Utilizar técnicas 
diversas, físico-
químicas y 
biológicas, para la 
detección de la 
contaminación del 
aire y del agua. 

• Interpretar a 
partir de mapas las 
condiciones 
meteorológicas y 
topográficas que 
propician o evitan 
el acúmulo de 
contaminantes 
atmosféricos. 

• Determinar las 
condiciones 
atmosféricas de 
estabilidad e 
inestabilidad y 
explicar sus 
repercusiones 
sobre la dispersión 
de la 
contaminación. 

• Elaborar 
esquemas o 
informes sobre las 
distintas fases de 
depuración natural 
o artificial del agua 
o del aire. 

34. Argumentar el 
origen de la 
contaminación 
atmosférica, sus 
repercusiones 
sociales y sanitarias.

35. Proponer 
medidas que 
favorecen la 
disminución de la 
contaminación 
atmosférica y del 
efecto invernadero. 

36. Relacionar la 
contaminación 
atmosférica con sus 
efectos biológicos. 

37. Clasificar los 
efectos locales, 
regionales y globales
de la contaminación 

34.1. Identifica los efectos 
biológicos de la 
contaminación atmosférica.

34.2. Asocia los 
contaminantes con su 
origen, reconociendo las 
consecuencias sociales, 
ambientales y sanitarias que
producen. 

35.1. Describe medidas que 
previenen o atenúan la 
contaminación atmosférica 
y el efecto invernadero. 

36.1. Relaciona el grado de 
contaminación con ciertas 
condiciones meteorológicas 
y/o topográficas. 

36.2. Explica los efectos 
biológicos producidos por la
contaminación atmosférica. 

37.1. Describe los efectos 
locales, regionales y 
globales ocasionados por la 
contaminación del aire. 

L, MCT, AA

L, MCT, AA, SC

L, MCT, AA ,IEE

L, MCT, AA, IEE, D

L, MCT ,IEE

L, MCT, IEE, AA



productoras de 
ruido.

Efectos de la 
contaminación 
acústica.

Soluciones frente
a la 
contaminación 
acústica.

3. La 
contaminación 
lumínica. Formas
y fuentes de 
contaminación 
lumínica. Efectos 
y soluciones 
frente a la 
contaminación 
lumínica.

4. Contaminación
del agua.

Origen y tipos de 
contaminación.

Factores y nivel 
de 
contaminación.

Contaminantes 
del agua y sus 
efectos. 
Contaminantes 
físicos, químicos 
y biológicos.

Efectos generales
de la 
contaminación 
del agua. La 
contaminación 
de ríos y lagos, 
eutrofización. La 
contaminación 
de aguas 
subterráneas. La 
contaminación 
del agua del mar.

5. La calidad del 
agua. Parámetros
e índices 
compuestos.

6. Sistemas de 
tratamiento del 
agua para el 
consumo. 
Potabilización.

Depuración de 
las aguas. 
Autodepuración 
de las aguas.

Sistemas de 
depuración de 
aguas residuales.

• Manejar gráficos 
y esquemas para 
explicar las 
funciones de la 
atmósfera y de la 
hidrosfera. 

• Recoger datos, 
investigar y 
elaborar informes 
relacionados con 
noticias de la 
prensa sobre la 
problemática 
relacionada con las 
capas fluidas y 
sobre sus efectos 
para la salud de las 
personas, seres 
vivos o materiales. 

• Buscar y 
comentar algunas 
leyes o decretos 
básicos sobre la 
contaminación del 
aire y del agua. 

• Valorar la 
necesidad de 
cumplir medidas 
encaminadas a 
reducir la 
contaminación del 
agua y aire.

atmosférica. 

38. Clasificar los 
contaminantes del 
agua respecto a su 
origen y a los efectos
que producen. 

39. Conocer los 
indicadores de 
calidad del agua.

40. Valorar las 
repercusiones que 
tiene para la 
humanidad la 
contaminación del 
agua, proponiendo 
medidas que la 
eviten o disminuyan.

41. Conocer los 
sistemas de 
potabilización y 
depuración de las 
aguas residuales.

37.2. Distingue el origen y 
efectos del ozono 
troposférico y 
estratosférico.

37.3. Determina la 
importancia de la capa de 
ozono, valorando los efectos
de su disminución.

37.4. Señala medidas que 
previenen la disminución de
la capa de ozono. 

38.1. Conoce y describe el 
origen y los efectos de la 
contaminación de las aguas 
superficiales y 
subterráneas. 

38.2. Relaciona los 
principales contaminantes 
del agua con su origen y sus 
efectos.

39.1. Conoce y describe los 
principales indicadores de 
calidad del agua.

40.1. Describe el proceso de 
eutrofización de las aguas 
valorando las consecuencias
del mismo. 

40.2. Propone actitudes y 
acciones, individuales, 
estatales e 
intergubernamentales que 
minimicen las 
repercusiones ambientales 
de la contaminación del 
agua.

41.1. Esquematiza las fases 
de potabilización y 
depuración del agua en una 
EDAR.

L, MCT, D, AA

L, MCT, AA, D

L, MCT, SC, CEC

L, MCT, AA

L, MCT. CE, AA

L, MCT. AA, IEE

L, MCT, SC, D

L, SC, D, CEC, IEE

L, MCT. IEE, AA



Depuración 
natural o blanda 
y depuración 
tecnológica o 
dura.

Control y 
protección de la 
calidad del agua.

3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 7: CONTAMINACIÓN DE LAS MASAS FLUIDAS

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

1 L,  MCT,  AA,  SC,  IEE,
CEC

34. 36 34.1 34.2 36.2

2 L, MCT, AA, SC, 34. 36. 37 34.1 34.2 36.1

3 L,  MCT,  AA,  SC,  IEE,
CEC

34. 35. 36. 37 34.1 34.2 35.1 36.1 37.1 37.2

4 L, MCT, AA,, IEE, 34. 35. 36. 37 34.1 34.2 35.1 36.2

5 L, MCT, D AA, SC, IEE,
CEC

38. 40 38.1 38.2 40.2

6 L, MCT, AA, IEE 38. 40 38.1 40.2

7 L, MCT, D AA, SC, IEE, 39 39.1

8 L, MCT, D AA, IEE,SC 41 41.1

9 L, MCT, AA, SC, IEE 40 40.1 40.2

10 L,  MCT,  AA,  SC,  IEE,
CEC

38. 40 38.1 38.2 40.2

11 L, MCT, D AA, SC, IEE 38 38.1

12 L,  MCT,  AA,  SC,  IEE,
CEC

34. 37 34.2 37.2



4.3. Orientaciones metodológicas 

Introducción

“La atmósfera es un bien común indispensable para la vida respecto del cual todas las personas
tienen el derecho de su uso y disfrute y la obligación de su conservación. Por su condición de recurso vital
y por los daños que de su contaminación pueden derivarse para la salud humana, el medio ambiente y
demás bienes de cualquier naturaleza, la calidad del aire y la protección de la atmósfera ha sido, desde
hace décadas, una prioridad de la política ambiental.”(Ley de calidad del aire, 2007).

Se puede introducir el tema con una lectura comentada del texto anterior y destacar los siguientes
aspectos:

•  Hay que hacer ver al alumnado que el aire, a pesar de ser un recurso no consumible,  es un
recurso limitado si  se somete a alteraciones que empeoren su calidad.  Esto a su vez provoca una
disminución de la calidad de vida de las personas, puesto que origina serias alteraciones en la salud, y
al medioambiente.

• El alumnado debe ser consciente de que el grave problema de la contaminación atmosférica no
es nuevo, si bien se ha agravado hoy en día por las actuaciones del ser humano.

•  Hay  que  destacar  la  gran  importancia  que  en  la  actualidad  representa  el  problema  de  la
contaminación acústica. Si se hace una pequeña encuesta entre los alumnos se podrá constatar que
muchos de ellos no la consideran como un grave problema, sino como algo cotidiano. Dado que ellos
sufren dicha contaminación, pues están muchas horas en ambientes ruidosos, hay que concienciarles
para que adopten actitudes encaminadas a disminuir sus repercusiones.

• La importancia que ha adquirido el conocimiento de la contaminación lumínica. Necesitamos la
luz por la  noche para poder ver,  en las calles,  parques,  carreteras.  El  alumbrado exterior permite
desarrollar múltiples actividades por la noche, pero es imprescindible iluminar de forma adecuada,
evitando  la  emisión  de  luz  directa  a  la  atmósfera,  empleando  la  cantidad  de  luz  estrictamente
necesaria allí donde se necesita. Toda luz hacia arriba o hacia espacios donde no es necesaria es un
despilfarro de energía y un obstáculo para observar el cielo nocturno.

1. La contaminación del aire

Se plantean en el libro del alumno dos definiciones de contaminación del aire. Se pretende con
ellas que el alumno comprenda que la contaminación del aire no constituye la mera presencia de gases
en este, sino también de formas de energía, como las radiaciones y vibraciones. Además va a depender
de las cantidades presentes y del tiempo de exposición a estos factores. También han de conocer que
los efectos no son solo perjuicios para el ser humano y su entorno, sino para todos los que formamos
parte del sistema Tierra. 

1.1. Fuentes de contaminación

El propio concepto de contaminación del aire nos lleva a establecer dos fuentes de contaminación:
naturales  (se  puede  comentar  el  efecto  de  pólenes  y  esporas  durante  la  primavera,  cuya elevada
concentración en el aire conlleva problemas de salud: las alergias) y artificiales.

Algunos autores no diferencian entre contaminación atmosférica de origen natural y antrópica, y
consideran únicamente como contaminación atmosférica la originada por las actividades humanas.
Nosotros  hemos  decidido  tratar  ambas,  aunque  asociamos  la  contaminación  atmosférica
principalmente a un origen antrópico, por ser el ser humano la mayor fuente de contaminantes que los
mecanismos reguladores del sistema de la atmósfera no pueden asumir. De este modo, la atmósfera no
es capaz de restablecer el equilibrio perdido.



La  Red  Palinológica  de  la  Comunidad  de  Madrid  proporciona  información  sobre  las
concentraciones de los tipos polínicos más alergénicos presentes en la atmósfera de la Comunidad de
Madrid

http://www.madrid.org/polen

1.2. Tipos de contaminantes

Se introduce en este apartado el concepto de contaminantes del aire. Los hemos clasificado por su
origen, aunque otros autores los clasifican según su naturaleza,  y hablan de contaminantes físicos,
químicos y biológicos. Los contaminantes físicos son las formas de energía; los químicos, las sustancias
químicas,  y  los  biológicos,  los  organismos  vivos  que  pueden  ser  patógenos  o  los  materiales
provenientes de otros seres (como plumas, pelos, pólenes...), productores de alergias y alteraciones
respiratorias.

En nuestra clasificación hacemos una descripción de las características de cada uno de los grupos
e  indicamos  su  procedencia,  tanto  natural  como  antropogénica.  Conviene  recordar  los  ciclos
biogeoquímicos explicados en la Unidad 4 y obtener las posibles fuentes de algunos de los principales
contaminantes del aire.

Para abordar  el  estudio  de  los  contaminantes  descritos  en las  tablas del  libro  de  texto,  sería
recomendable  que  los  alumnos  trabajasen  dichas  tablas  y  aprendan  de  cada  uno  de  ellos  las
características más importantes, citen ejemplos de su origen natural y antrópico y relacionasen cada
contaminante con el problema ambiental que ocasionan. En relación a su permanencia y evolución en
la atmósfera.

Llegados a este punto, recomendamos realizar la siguiente Actividad complementaria.

Actividad 1

Lee el siguiente texto y contesta las siguientes cuestiones planteadas:

http://www.madrid.org/polen


Algo que el ciudadano del siglo XXI ama sobre todas las cosas es el coche. En España hay más
de 20 millones de vehículos  automóviles  que han cambiado nuestros  hábitos  de vida,  pero a
precio muy alto: una encina proporciona el oxígeno que consumen 10 personas; un automóvil
consume el mismo oxígeno que

200 personas necesitan en un día. La lluvia ácida, el efecto invernadero, las enfermedades
respiratorias, el  cáncer, las alergias...,  todo esto conlleva el uso de nuestro nuevo «becerro de
oro». Ahora es imposible renunciar a él, pero debemos hacer un uso más racional del mismo.

a) Cita  algunos contaminantes  del  aire  que se  deriven  del  uso del  automóvil  y  propón
algunas medidas que permitan disminuir la cantidad de contaminantes.

b) Aporta razones que justifiquen que las aglomeraciones urbanas son causa y víctima al
mismo tiempo de la contaminación del aire. ¿Crees que se puede afirmar que la contaminación
del aire pone en peligro la biosfera? Razona tu respuesta.

Con esta actividad, se pretende que el alumno reflexione sobre las repercusiones derivadas del
uso del automóvil y que sea capaz de aportar soluciones.

a)  Los  contaminantes  del  aire  derivados  del  uso  del  automóvil  son:  CO,  NO2,  hidrocarburos,
partículas y plomo. El principal contaminante de los vehículos de gasolina es el CO, que procede de los
gases  de  escape  y  que  puede  suponer  un  10  %  en  volumen,  según  el  funcionamiento  del  motor
(aumenta a velocidades bajas).

Los hidrocarburos proceden de los gases de escape, de la evaporación de combustible y de la
ventilación  del  cárter.  Si  el  combustible  empleado  es  gasóleo,  los  principales  contaminantes  son
partículas,  SO2,  CO,  NOx e  hidrocarburos.  En  los  vehículos  diésel  el  principal  contaminante  queda
constituido  por  las  partículas  (humos  negros),  compuestas  por  carbón  de  estructura  grafito  y
procedentes de combustiones incompletas.

También se emite NOx, en mayor cantidad, y sobre todo hidrocarburos.

En cuanto a las soluciones derivadas del uso:

• El empleo racional del automóvil.

• Utilizar el transporte público siempre que sea posible.

• Compartir vehículo para acudir al trabajo o realizar otras actividades.

Soluciones relacionadas con el propio automóvil:

•  Utilización de combustibles menos contaminantes  (por ejemplo, hidrógeno, coches eléctricos,
etcétera).

• Uso de catalizadores en los automóviles, reductores de las emisiones de contaminantes.

• Hacer modificaciones tecnológicas en los vehículos (por ejemplo, vehículos diésel de inyección).

Soluciones de tipo administrativo, local, nacional y comunitario:

• Facilitar y mejorar el transporte público.

• Gravar con impuestos y sancionar las emisiones elevadas.

• Confeccionar una legislación específica para uso de carburantes y las emisiones.

• Mejorar la calidad de los carburantes.

• Invertir en investigación (programas de I + D) sobre nuevas tecnologías.

b)  Las  grandes  aglomeraciones  urbanas  son  las  principales  causas  de  la  contaminación
atmosférica por las emisiones de gases procedentes del tráfico rodado, el uso de calefacciones que
emplean combustibles fósiles, las actividades domésticas (barrer, sacudir el polvo) y las actividades



industriales  relacionadas  con  el  sector  energético,  que  están  localizadas  en  el  entorno  urbano  o
periurbano. Son también las víctimas, porque en ellas aparecen enfermedades respiratorias, alergias o
pérdida de visibilidad. No es frecuente que los alumnos mencionen problemas como la isla de calor, el
aumento  de  temperatura  o  las  nieblas  fotoquímicas,  pero  lo  hicieran,  indicaría  un  alto  nivel  de
conocimiento  del  tema  por  su  parte;  en  este  punto  solo  deben  mencionarse  para  un  desarrollo
posterior.

Sí, se puede afirmar, porque los contaminantes pueden afectar a un sistema específico o a varios a
la vez,  como consecuencia de las  interrelaciones que existen dentro de todos los  subsistemas que
conforman  el  sistema Tierra.  Así,  por  ejemplo,  la  contaminación  del  aire  puede  alterar  el  clima y
afectar a la biosfera, a la distribución de seres vivos,  como ha ocurrido en el pasado; asimismo, la
presencia de contaminantes en una zona localizada, puede afectar a la salud de personas (aumento de
enfermedades respiratorias y cardiovasculares), animales y vegetales.

1.3. Dispersión de los contaminantes

Introducimos dos conceptos básicos para entender los mecanismos de contaminación del aire:
emisión e inmisión. Se desarrollan posteriormente todos los contenidos que tienen relación con los
factores que influyen en la mayor o menor dispersión de los contaminantes en la atmósfera y, por
tanto, su influencia en los niveles de inmisión de un contaminante.

Los hemos agrupado en características de las emisiones, condiciones atmosféricas y, finalmente,
características geográficas y topográficas. En esta última parte introducimos el efecto conocido como
«isla de calor», extendido en grandes ciudades.

Resaltamos que en una situación anticiclónica de altas presiones se produce un descenso de las
masas de aire frío hacia la superficie, que se van secando por calentamiento.  Por su aplastamiento
contra el suelo, no se producen movimientos verticales de las masas de aire, y como los vientos parten
desde el centro hacia afuera se impide la entrada de precipitaciones.

Estas situaciones también se asocian a la formación de inversiones térmicas. Por todo esto queda
dificultada la dispersión de la contaminación.

Recomendamos  realizar  al  finalizar  la  explicación  de  este  epígrafe  la  siguiente  Actividad
complementaria 

Actividad 2



2. Observa los dibujos de la siguiente figura y contesta a las cuestiones que se plantean:

a)  ¿Qué  diferencias  se  observan  entre  las  situaciones  representadas  en  los  dibujos  en
relación con la dispersión de contaminantes en la atmosfera?

b) ¿A qué situaciones meteorológicas corresponde cada una de ellas?

La idea es que los  alumnos y alumnas observen,  analicen los  dibujos dados y relacionen  una
mayor  o  menor  facilidad  en  la  dispersión  de  contaminantes  con  condiciones  de  estabilidad  o
inestabilidad atmosféricas.

En la situación meteorológica de la Figura a) se representan unas condiciones normales en las que
se produce una disminución de la temperatura con la altura (GVT), que facilita la dispersión de los
contaminantes, ya que las masas de aire caliente ascienden y se llevan los contaminantes. 

En la Figura b) se observa una inversión térmica en altura, en la que una masa de aire frío queda
atrapada  bajo  una  masa  de  aire  caliente  al  producirse  un  cambio  en  el  comportamiento  térmico
normal de la troposfera, que impide el movimiento descendente de las masas de aire; ello hace que sea
más difícil la dispersión de los contaminantes y que por ello queden atrapados.

1.4. Efectos de la contaminación del aire

En este epígrafe tratamos los efectos de la contaminación en tres niveles (local, regional y global).

También  puede  abordarse  estudiando  los  daños  a  la  vegetación,  a  materiales,  a  animales,  al
hombre o a los ecosistemas.



Es necesario que el alumnado reconozca la importancia y los daños que a esos tres niveles puede
ocasionar la contaminación del aire; no basta con saber que conduce a cambios climáticos, al aumento
del efecto invernadero o a la lluvia ácida, sino que sus efectos son bastante más próximos a nosotros:
daños sobre la vegetación de nuestros jardines y bosques, sobre nuestros edificios y sobre nosotros
mismos, provocando serias alteraciones en la salud.

Por otra parte, hemos resumido algunos de los que consideramos efectos locales provocados por
los distintos contaminantes, en una tabla que puede ser ampliada por los propios alumnos si consultan
otras fuentes de información.

Hemos  de  hacer  comprender  el  efecto  sumativo  de  la  acción  de  contaminantes,  a  través  del
estudio de las nieblas fotoquímicas. Entre los efectos locales, cabe señalar de nuevo el fenómeno de la
isla de calor, serio problema en los núcleos urbanos. Como efectos regionales hemos tenido en cuenta
la lluvia ácida. Por último, entre los efectos globales, mencionamos el aumento del efecto invernadero
y asimismo, hemos de retomar el problema del cambio climático analizado en la unidad… y desarrollar
el agujero en la capa de ozono.

Somos conscientes de que al hacer una clasificación de los efectos, entramos se una simplificación
reduccionista,  pero  creemos  que  se  puede  optar  por  otras  formas  de  presentar  los  efectos  de  la
contaminación partiendo de la situación concreta del alumnado, es decir, describir y analizar dichos
efectos a partir de un debate sobre los problemas que la contaminación del aire ocasiona en el núcleo
urbano o rural en el que se encuentre.

Respecto al agujero de la capa de ozono, es muy importante que hagamos hincapié en su medida,
evolución, y efectos, a partir de las figuras de la página 183 del libro de texto.

Para consultar imágenes sobre la evolución del agujero en la capa de ozono, se pueden emplear
estas páginas:

http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

Para completar los conocimientos del agujero en la capa de ozono y manejar diagramas causales,
proponemos la realización de la siguiente Actividad complementaria.

Actividad 3

Relee el siguiente texto de la página 184 del libro del alumno:

Como ya sabes, para que se formen nubes, se necesitan núcleos de condensación. Este papel
lo pueden desempeñar los NO2. Estos reaccionan con el agua de la nube formando HNO3, que cae
con la nieve, con lo que la atmósfera queda desnitrificada. Así́,́ al no existir NO2 en la atmósfera,
no pueden atrapar al cloro, y cuando llega la primavera austral (en octubre), con la llegada de
los rayos UV, el cloro destruye el ozono sin que nada se lo impida y se forma el agujero. 

Diseña el diagrama causal que explique a qué se debe el hecho de que el agujero de ozono
sea mayor en el Polo Sur que en el Polo Norte, según lo descrito en el texto de arriba.

Esta  actividad  permite  aplicar  los  conocimientos  sobre  diagramas  causales  y  bucles  de
realimentación al problema ambiental concreto sobre el origen del agujero de ozono superior al de
otros lugares existente sobre la Antártida

http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
http://ciencia.nasa.gov/ciencias-especiales/


Para consultar datos sobre los daños sobre la salud y la contaminación del aire, se pueden 
consultar:

- Datos de la agencia europea de medioambiente:

http://www.eea.europa.eu

- Datos de la comunidad de Madrid:

http://www.mambiente.munimadrid.es/ 

- Informes de la OMS:

http://www.who.int/ 

1.5. La calidad del aire

Intentamos ofrecer una visión muy general sobre las medidas que se pueden llevar a cabo para
controlar y corregir la contaminación del aire. Aquí se mencionan medidas de prevención y corrección,
en la Unidad 3 se explican los sistemas y los mecanismos de teledetección que pueden aplicarse en la
vigilancia,  detección  y  control  de  la  contaminación  atmosférica  o  en  sus  problemas  ambientales;
dejamos a criterio del  profesorado introducir a los alumnos y alumnas en el tema con el  nivel de
profundización que estime conveniente.

Para  obtener  más  información  sobre  calidad  del  aire,  se  pueden  consultar  los  siguientes
organismos, de los que añadimos sus páginas en Internet:

-  Centro  de  Investigaciones  Energéticas,  Medioambientales  y  Tecnológicas  (CIEMAT).  Es  un
organismo público de investigación adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad a través de la
Secretaría  de  Estado  de  Investigación,  Desarrollo  e  Innovación  focalizado  principalmente  en  los
ámbitos de la energía y el medioambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos:

www.ciemat.es/

- Ecologistas en Acción:

www.ecologistasenaccion.es/

- Agencia Europea de Medio Ambiente:

www.eea.europa.eu/es

- Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes:

www.prtr-es.es/

-  Instituto para la  Diversificación  y Ahorro  de  Energía,  con una base  de  datos  de  consumo y
emisiones de los vehículos nuevos:

www.idae.es/ (

http://www.idae.es/
http://www.prtr-es.es/
http://www.eea.europa.eu/es
http://www.ecologistasenaccion.es/
http://www.ciemat.es/
http://www.who.int/
http://www.mambiente.munimadrid.es/
http://www.eea.europa.eu/


- Instituto Nacional de Estadística:

www.ine.es  /

- Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion  ambiental/temas/atmosfera-y-
calidad-del-aire/calidad-del-aire/

2. La contaminación acústica

Dedicamos un epígrafe completo a este tipo de contaminación atmosférica dada su importancia. 

A partir de nuestra experiencia docente, podemos decir que, en la mayoría de los casos, nuestros
alumnos  y  alumnas  no  consideran  la  contaminación  acústica  como  un grave  problema  ambiental.
Quizá esto se debe a que en nuestra sociedad está muy presente el ruido, tanto en el hogar como en el
trabajo y en los lugares de ocio. 

Es imprescindible hacer ver a nuestros alumnos y alumnas la relevancia de este grave problema
ambiental.

Si hacemos un breve repaso de la historia sonora, comprobamos que en la sociedad del hombre
cazador-  recolector,  la  mayoría  de  los  sonidos  tenían  un  origen  natural  (69%),  mientras  que  los
sonidos humanos representaban una pequeña proporción (26%) y aún menor relevancia tenían los
sonidos producidos por herramientas (5%). 

Frente a esto,  en la  sociedad del  hombre industrial  y  tecnológico,  los  sonidos  de procedencia
natural solo suponen un 6 % mientras que los procedentes de herramientas o tecnologías constituyen
un 68 % de los sonidos emitidos.

De estos datos se deduce que la contaminación acústica es un problema de la sociedad actual y
que se agrava en los grandes núcleos urbanos.

Por  otra  parte,  indicamos  las  principales  fuentes de  ruido.  Es  importante  destacar  los  graves
efectos que este provoca y que, en ocasiones, pueden pasar desapercibidos.

Por último, aportamos algunas soluciones para combatirlos.

Medida del sonido y unidades de medida

No  es  fácil  medir  la  intensidad  del  sonido  de  forma  directa;  por  ello  se  emplea,  en  escala
logarítmica, una relación entre valores dados y valores de referencia, que pueden indicar el número de
veces que es mayor el valor a medir en relación con el de referencia.

La unidad que se emplea es el belio.

N.˚ de belios = log 10 M/Mo.

M = valor dado.

Mo = valor de referencia para la misma magnitud.

Normalmente  se  suele  emplear  el  decibelio,  la  décima  parte  del  belio.  Se  considera,  para  su
medida, como un tono puro, compuesto por una sola frecuencia, aunque en realidad el sonido, y por
tanto sus efectos, están constituidos por un conjunto de tonos, de frecuencias. Para reflejar todo ello
los aparatos de medida del sonido o sonómetros, poseen unos circuitos que actúan como filtros de
ponderación, incorporando cuatro tipos: A, B, C y D, lo que se especifica en decibelios (dB), dB (A), dB
(B). La más empleada es la ponderación A.

Actualmente se utiliza el leq (nivel sonoro continuo equivalente) como una escala para medir la
exposición  prolongada  a  ruidos;  los  sonómetros  actuales  incorporan  esta  medida  para  un  tiempo
determinado. El leq nos proporciona el valor en dB (A) de un sonido teórico uniforme que, actuando

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion%20ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion%20ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/calidad-del-aire/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/


durante el mismo tiempo que el del intervalo elegido, contendría la misma cantidad del sonido que el
fluctuante realmente medido.

Para  obtener  más  información  sobre  contaminación  acústica,  mapas  estratégicos  de  ruido,
población expuesta, etc., se puede consultar la página del SICA. El SICA constituye la base de datos
necesaria para la organización de la información relativa a la contaminación acústica, y en particular,
la referente a los mapas estratégicos de ruido y planes de acción.

El SICA depende del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y está gestionado
por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental.

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) presta el apoyo técnico para
su implantación  y mantenimiento.  El  Real  Decreto 1513/2005,  de 16 de diciembre,  por  el  que se
desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental, crea el Sistema Básico de Información sobre la Contaminación Acústica (SICA).

http://sicaweb.cedex.es/ 

Se puede plantear la realización de la siguiente actividad complementaria:

Actividad 4

Lee el siguiente texto y contesta las cuestiones que se te proponen:

España es el segundo país más ruidoso del mundo, después de Japón, un problema de muy
difícil  solución  que  dejará  sordo  a  uno  de  cada  cuatro  españoles.  Actualmente  todos  los
ayuntamientos  de  las  grandes ciudades  españolas toman  medidas para  controlar  los  ruidos.
Mediciones,  elaboración  de  mapas  sonoros,  patrullas  especiales  de  la  Policía  Municipal  para
revisar vehículos...  El  jefe de sección de niveles sonoros de la agencia del  Medio Ambiente de
Madrid está convencido de que el futuro sonoro de las grandes ciudades pasa inevitablemente por
la educación medioambiental. (Fuente: El País; texto modificado).

a) ¿Qué problema ambiental se menciona? ¿Cuál es su origen?

b)  ¿Qué  significa  que  un  avión  de  reacción  emite  120  dB?  Compara  este  valor  con  los
valores límite  tolerables  e  indica  algunos  efectos  que se  derivarían de la  proximidad  a un
aeropuerto del que despegan dichos aviones.

c) Nombra cuatro medidas que se pueden adoptar para prevenir la contaminación acústica,
indicando su tipo: administrativa, jurídica, social, técnica, etcétera.

d)  ¿Qué  tipo  de  medida  propone  la  Agencia  del  Medio  Ambiente  en  España?  ¿Qué
mecanismos se emplearían para su aplicación?

A través de  la  lectura de  este  pequeño  texto,  se  pretende  incidir  en el  grave  problema de  la
contaminación acústica. 

Los  alumnos  y  alumnas  han  de  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  la  medida  de  la
contaminación acústica y aportar soluciones.

a) Los estudiantes identificarán que se trata de la contaminación acústica y que su origen está en
los medios de transporte, la industria, la construcción de edificios, las obras en las vías públicas, las
actividades de ocio y tiempo libre, y las actividades que se desarrollan en el interior de los edificios.

b) El alumno debe contemplar la definición de los decibelios como la unidad de medida de la
intensidad sonora e indicar que el valor dado sobrepasa con mucho el valor límite tolerable y fijado
por la OMS, 65 dB. Por tanto, los efectos que se ocasionarían por una exposición prolongada a un ruido
de esa magnitud serían los que repercuten sobre la salud física (problemas de audición, por ejemplo) o
psíquicos (estrés) de las personas.

3. La contaminación lumínica

http://sicaweb.cedex.es/


Se  introducen  los  contenidos  relativos  a  la  contaminación  lumínica,  ya  que  consideramos
necesario  poner  de  manifiesto  este  tipo  de  contaminación  menos  conocida  y  con  ello  conseguir
destacar la importancia que su conocimiento, por parte del alumno, tiene. La legislación española ya
regula este tipo de contaminación.

Se incluye la definición, las formas en que se manifiesta,  los efectos que puede provocar y las
posibles soluciones para su prevención o minimización.

Para obtener más información, se pueden consultar:

- Iniciativa La Luz de la Estrellas: https://fundacionstarlight.org/

- http://starlight2007.net/

- Instituto de Astrofísica de Canarias: www.iac.es/

4. La contaminación del agua

En este epígrafe se reflejan dos ideas básicas:

a) Que la cantidad de agua en el sistema Tierra es fija,  recorre un ciclo y que el  ser humano
solamente puede utilizar un pequeño porcentaje, como se aprecia en la Figura 

b) Que las modificaciones en los flujos de agua provocan su degradación, lo que disminuye las
posibilidades de uso.

También  definimos  la  contaminación  del  agua  y  la  interpretación  que  la  OMS  hace  de  este
problema ambiental. 

Así,  se  consideran  como  contaminantes,  tanto  materias  como  formas  de  energía  u  otras
modificaciones  de  las  condiciones  del  agua  (por  ejemplo,  pH),  que  pueden  alterar  su  calidad  e
hipotecar sus usos, tanto ecológicos como humanos.

Cabría  añadir  que  también  serán  contaminantes  si  provocan  alteraciones  en  la  salud  del  ser
humano o en el funcionamiento de los ecosistemas.

4.1. Origen y tipos de contaminación

En cuanto a su origen, e igual que en el caso de la contaminación del aire, consideramos tanto el
natural  como el  antrópico;  aunque para el  desarrollo de la  unidad,  tan solo tenemos en cuenta la
contaminación de origen humano.

De este modo, establecemos que la contaminación del agua se genera cuando la actividad natural
y, sobre todo, la humana sobrepasan el poder autodepurador del agua, que lleva a una acumulación de
contaminantes y origina un grave problema.

En  la  Figura  7.29  de  la  página  191  del  libro  del  alumno,  se  indican  los  distintos  tipos  de
contaminación según su origen.

En lo referente a la contaminación de origen agrícola, pueden ampliarse los contenidos haciendo
hincapié  en  la  contaminación  causada  por  los  plaguicidas  y  pesticidas  (sobre  todo,  herbicidas),  y
explicar los que más se emplean en la actualidad.

Los plaguicidas y  pesticidas que más se emplean en la actualidad se pueden clasificar por su
origen en:

•  Organoclorados:  compuestos  orgánicos  que  poseen  cloro  en  su  composición,  no  son
biodegradables y se acumulan en los tejidos grasos de los animales.

Su uso se ha limitado. Son organoclorados los insecticidas (DDT, Dieldrín, BHC, Endrín).

•  Organofosforados:  compuestos  químicos  obtenidos  por  síntesis  y  que  llevan  fósforo;  son
biodegradables.

http://www.iac.es/
http://starlight2007.net/
https://fundacionstarlight.org/


Se trata sobre todo de insecticidas y, aunque bajo control, son los más empleados. Actúan sobre el
sistema nervioso, excitándolo (Azinphosmetil, Demetonmetil, etcétera).

•  Derivados  nitrogenados  que  se  emplean  como  herbicidas.  Son  bastante  tóxicos  para  el  ser
humano (Dalapon, Paraquat, etcétera).

• Otros compuestos, como los fungicidas, el azufre, sales de mercurio, etcétera.

Entre sus principales efectos destacan la acumulación en las cadenas tróficas (bioacumulación) y
la contaminación de aguas subterráneas, ríos y lagos. 

El efecto de los pesticidas es mayor donde existen invernaderos, dado que se concentran en el
suelo cantidades mayores, y pueden filtrarse y contaminar las aguas subterráneas en un mayor grado.

En las gráficas siguientes se puede ver la evolución en el uso de fertilizantes en el mundo



4.2. Factores y nivel de contaminación

Presentamos  este  apartado  con  el  fin  de  reflexionar  sobre  aquellas  variables  que  pueden
aumentar  los  procesos  de  contaminación  de  las  aguas.  El  profesorado  puede  introducir  alguna
actividad que permita a los estudiantes deducir tales factores partiendo de un caso concreto, en el que
se compare un océano abierto con un mar cerrado; por ejemplo, el del mar Mediterráneo.

A diferencia del océano, la situación ambiental en el mar Mediterráneo es muy complicada; en él
se vierten más de un millón de toneladas de residuos y, por tener un carácter cerrado, su agua tarda en
renovarse de cien a doscientos años, de ahí que la posibilidad de depuración de sus aguas sea muy
baja. Por otro lado, a través de él se lleva a cabo el 30 % de la navegación mundial; por el Estrecho de
Gibraltar, que separa España de África, pasan al año unos 12 000 buques petroleros.

Los factores que afectan a la capacidad del mar para dispersar los contaminantes son:

Al ser el mar un receptor con gran volumen, la capacidad de dispersión de la contaminación es
mayor que en otro tipo de receptor, como puede ser un río.

Si se trata de un mar cerrado, cuyas aguas tardan mucho tiempo en renovarse, la capacidad de
dispersión disminuye.

En cuanto a las características dinámicas, si el mar presenta fuertes corrientes y fuerte oleaje, la
capacidad de dispersión aumenta.

La biocenosis es mayor y, por tanto, la capacidad de autodepuración es más elevada.

El tráfico y la cantidad de vertidos que sobre él se realicen. A más tráfico,  más posibilidad de
accidentes y,  por  tanto,  de  vertidos  que,  dependiendo de  la  capacidad de autodepuración,  podrán
eliminarse o acumularse.



Se pueden consultar las características de mares y océanos en la siguiente página:

http://sectormaritimo.es/los-10-oceanos-y-mares-de-mayor-superficie-del-planeta

4.3. Contaminantes del agua y sus efectos

Con el fin de facilitar su estudio,  hemos resumido este epígrafe en una serie de tablas,  en las
páginas 193 y 194, que contienen los diferentes tipos de contaminantes, sus fuentes y algunos de sus
efectos sobre los seres vivos, la salud humana, los ecosistemas y la calidad del agua como recurso. El
profesorado  puede  ampliar  estas  o  bien  los  estudiantes,  mediante  trabajos  de  búsqueda  de
información. Los contaminantes se han clasificado por su naturaleza en físicos, químicos y biológicos.

4.4. Efectos generales de la contaminación del agua

En este apartado desarrollamos los efectos de la contaminación sobre las diferentes masas de
aguas superficiales o subterráneas; en la presente edición hemos ampliado los contenidos para una
mayor compresión. Se puede profundizar en cada uno de estos apartados mediante la introducción de
más actividades, partiendo de informaciones recogidas de la prensa diaria que hagan referencia a los
efectos  estudiados  (eutrofización,  sobreexplotación  y  salinización  de  acuíferos,  mareas  negras,
etcétera).

La eutrofización es un problema ambiental muy importante; puede explicarse con apoyo de la
Figura 7.33 de la página 195. La contaminación de las aguas subterráneas es poco evidente, pero no
por ello menos importante. Conviene empezar dejando claro el concepto de «nivel freático» y recordar
la teoría de los vasos comunicantes, lo que llevará al alumno a comprender mejor el hecho de que la
contaminación de las aguas subterráneas puede desembocar también en la contaminación de las de río
y del mar.  Gracias a este repaso de conceptos veremos con mayor claridad que cuando el nivel del mar
está  por  encima del  nivel  freático de  las aguas subterráneas,  se  origina el  fenómeno de  intrusión
marina  o,  lo  que  es  lo  mismo,  la  intrusión  salina  de  las  aguas  subterráneas.  El  apartado
correspondiente a las mareas negras se puede abordar con ayuda de la Figura 7.38 y de la lectura del
pie que la acompaña. En ambos casos se ponen de manifiesto los procesos naturales que tienen lugar
tras una marea negra; si bien, en el texto se recogen las medidas artificiales que se suelen aplicar ante
riesgos de este tipo.

Llegados a este punto, recomendamos la realización de la siguiente actividad complementaria 

Actividad 5

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas siguientes:

El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige emitió́ una llamada de socorro a 27 millas
de la costa gallega de Fisnisterra. Empezaba la más grande catástrofe ecológica de las conocidas
hasta el momento en España. El buque tanque Prestige llegó a una situación crítica, favorecida
por  el  fuerte  temporal,  al  abrirse  una  vía  de  agua  en  su casco  por  la  que  inició  un  vertido
continuo del fueloil que transportaba.

Acabó partiéndose en dos, pocos días después, y se hundió a 250 kilómetros de la costa y a
una profundidad de 3.600 metros. El vertido se extendió́ en los primeros días a 200 kilómetros,
posteriormente a 400 kilómetros, y la acción de los vientos dominantes lo transportaron hacia
las costas orientales asturianas, litoral Cantábrico, y costas vasca y francesa, afectando a unos
1.200 kilómetros  de costa.  Desde  los  primeros  días  se  pusieron  en marcha medios humanos,
técnicos y económicos para paliar las consecuencias del accidente. (Fuentes: Ambienta y Anuario
FUNGESMA del medio ambiente en España, 2003.)

http://sectormaritimo.es/los-10-oceanos-y-mares-de-mayor-superficie-del-planeta


a) Nombra los efectos que una marea negra puede provocar.

b) Observa la Figura 7.3 y explica cómo afecta el vertido de crudo a las cadenas tróficas
marinas.

c)  Busca  información  e  indica  qué  especies  de  organismos  pueden  verse  seriamente
afectadas por un vertido de fuel oil como el ocasionado por el Prestige. 

d) Nombra y explica tres procesos que de forma natural permitan disminuir la cantidad de
crudo vertido al mar.

e) Nombra y explica cuatro métodos de combatir las mareas negras.

f) ¿Qué es la biorremediación? ¿En qué se basa? 

g) ¿Qué otro tipo de contaminación puede afectar al mar? ¿Cuáles serían sus efectos?

h) Propón soluciones que se pueden aplicar para evitar la contaminación del mar.

i) Si el vertido ocurre cerca de la costa, ¿qué consecuencias de índole social y económica
puede provocar?

j)  Busca  información  en  distintas  fuentes  de  consulta  sobre  catástrofes  ecológicas
semejantes  a  la  provocada  por  el  buque  petrolero  Prestige e  indica  los  efectos  que  han
ocasionado en las zonas afectadas por el vertido.

Por medio de esta actividad, el alumnado trabajará sobre un ejemplo concreto de contaminación
marina, analizará los efectos ecológicos, sociales, económicos de las mareas negras y deberá aportar
soluciones que deberían aplicarse para evitar catástrofes de este tipo u otros tipos de contaminación
marina.

a) Los efectos de una marea negra son:

 Los ocasionados por la película superficial que forma el crudo sobre la superficie del agua que
disminuye  o  impide  la  difusión  del  oxígeno  y  la  llegada  de  luz,  hecho  que  imposibilita  la
actividad fotosintética de los productores, base de las cadena trófica, dado que su desaparición
provoca la del resto de seres vivos relacionados en las cadenas tróficas.



 El crudo, al impregnar los organismos marinos, les hace perder su capacidad de flotabilidad y
provoca su muerte por hundimiento; al impregnar plumas y pelos de aves y mamíferos, estos
pierden su impermeabilización y mueren por hipotermia.

 Los componentes más pesados del crudo caen al fondo y provocan la desaparición de la flora y
fauna bentónica.

 Los efectos tóxicos generados en los organismos marinos por ingestión del crudo.

 La  destrucción  de  ecosistemas  de  gran  valor  ecológico  si  afecta  a  arrecifes,  manglares  o
marismas.

b) Explicado en el apartado anterior.

c) Los alumnos y alumnas han de citar especies como:

 Aves: cormoranes, gaviotas, golondrinas de mar, etcétera.

 Crustáceos: nécoras, percebes, etcétera.

 Moluscos: bígaros, berberechos, etcétera.

 Peces: rodaballos, sardinas, etcétera.

d)  El  alumnado  puede  hablar  de  los  procesos  que  se  explican  en  el  libro,  tales  como:  la
evaporación, la fotooxidación de los componentes del vertido en superficie, la dispersión por el oleaje,
la emulsión, la degradación por acción bacteriana.

e) Entre los métodos para combatir las mareas negras podríamos distinguir:

 Medidas de carácter preventivo: legislación y reglamentación, y el empleo de buques con doble
casco y modernos.

 Medidas correctoras de contención del vertido: botalones flotantes, barreras de burbujas de
aire, barreras químicas que emplean geles o solidificación mediante aditivos.

 Medidas correctoras de limpieza y eliminación: bombas de aspiración y espumaderas, empleo
de agentes dispersantes, degradación biológica acelerada o biorremediación, combustión del
crudo, empleo de sorbentes, como paja o serrín, agentes de hundimiento con arena, ladrillos o
cemento.

Los alumnos y alumnas valorarán los inconvenientes de algunos de los métodos que se pueden
aplicar.

f) La biorremediación es una tecnología biológica basada en técnicas de degradación de crudo
mediante siembra de microorganismos seleccionados capaces de degradar el crudo al emplear los
hidrocarburos en su metabolismo.

g)  Otro  tipo  de  contaminación  marina  puede  deberse  al  vertido  incontrolado  de  sustancias
químicas  o  peligrosas;  a  las  basuras  flotantes;  a  los  vertidos  de  crudo  por  las  actividades  en  las
plataformas de petróleo y a la limpieza de buques petroleros en el mar. 

Los efectos provocados van desde asfixia de aves u otros organismos marinos por las basuras,
hasta  intoxicaciones  por  ingestión  de  sustancias  nocivas,  alteraciones  en  las  condiciones
organolépticas del  agua que impidan sus usos turísticos y alteraciones en la  pesca por muerte de
peces.

h) Aparte de las medidas ya mencionadas en el apartado c), podrán indicarse la prohibición de
vertidos al mar, la protección de los buques que transportan sustancias peligrosas (empleo de doble



casco)  y  fuertes sanciones  por  el  vertido  de  sustancias  (por  medio de  la  teledetección  se  pueden
detectar de forma inmediata).

i) Entre los efectos económicos y sociales derivados de que vertido afecte a zonas próximas a la
costa están las pérdidas económicas generadas por la disminución de las actividades pesqueras, de
marisqueo y turísticas.

j) Se puede buscar información en:

http://losmejorestop10.blogspot.com.es/2010/10/mayores-mareas-negras-de-la-
historia.html

Se pueden visionar los siguientes vídeos para completar la actividad

https://www.youtube.com/watch?v=ofJqBBIAQyQ

https://www.youtube.com/watch?v=dI3YnLXPRVk

5. La calidad del agua

Si bien es cierto que este apartado puede desarrollarse antes de tratar la contaminación del agua,
nosotros preferimos abordarlo aquí.

5.1. Parámetros

La calidad del agua no se puede definir de forma general, sino que, como ocurre con el aire, viene
determinada  por  la  presencia  en  ella  de  una  serie  de  sustancias  o  formas  de  energía  en  un
determinado grado, que la hacen tolerable o no para los diferentes usos a los que se destina, y que
pueden,  asimismo,  tener  o  no  repercusiones  sobre  la  salud  de  personas,  animales,  vegetales  o
ecosistemas.

Enumeramos y definimos los parámetros que consideramos más importantes por su grado de
empleo en la determinación de la calidad del agua. Los hemos clasificado, como hemos hecho con los
contaminantes, atendiendo a su naturaleza, en físicos, químicos y biológicos.

Es fundamental destacar en este epígrafe la importancia del análisis de indicadores biológicos,
porque  estos  nos  permiten,  igual  que  las  variaciones  en  las  propiedades  organolépticas  del  agua
(color, olor, sabor, turbidez, etcétera), una rápida detección de contaminación del agua y, por tanto, de
la disminución de su calidad.

Además, los alumnos deben comprender el hecho de que para establecer la calidad del agua se
emplean los llamados índices compuestos, resultantes del análisis de un conjunto de parámetros.

A continuación exponemos un listado de enfermedades causadas por aguas contaminadas:

Listado  de  enfermedades  comunes  transmitidas  a  seres  humanos  a  través  de  agua  de  beber
contaminada:

 Bacterias

##  Fiebre tifoidea.  Diarrea, vómito severo, crecimiento del bazo e intestino inflamado. Si no se
trata, es a menudo mortal.

## Cólera. Diarrea, vómito severo, deshidratación, etcétera. A menudo es mortal si no se trata.

## Disentería bacteriana. Provoca principalmente diarrea; raramente es mortal, excepto en niños
sin un tratamiento adecuado.

## Enteritis. Dolor estomacal severo, náuseas y vómito. Rara vez es mortal.

 Virus

https://www.youtube.com/watch?v=dI3YnLXPRVk
https://www.youtube.com/watch?v=ofJqBBIAQyQ
http://losmejorestop10.blogspot.com.es/2010/10/mayores-mareas-negras-de-la-historia.html
http://losmejorestop10.blogspot.com.es/2010/10/mayores-mareas-negras-de-la-historia.html


##  Hepatitis  infecciosa.  Fiebre,  dolor  de  cabeza  severo,  pérdida  de  apetito,  dolor  abdominal,
ictericia, crecimiento del hígado. Rara vez es mortal, pero puede causar daño permanente en el hígado.

##  Poliomielitis.  Fiebre alta, dolor de cabeza severo, úlceras en la garganta, cuello rígido, dolor
muscular intenso, debilidad severa, temblores, parálisis en piernas, brazos y cuerpo. Puede ser mortal.

 Protozoarios parásitos

## Disentería amebiana. Diarrea severa, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre. Si no se trata, puede
ocasionar absceso hepático, perforación intestinal y muerte.

## Giardia. Diarrea, calambres abdominales, flatulencia, eructos y fatiga.

##  Gusanos  parásitos (esquitosomiasis).  Dolor  abdominal,  erupción  en  la  piel,  anemia,  fatiga
crónica y mala salud crónica general.

Se puede obtener más información en:

http://www.unicef.org/spanish/wash/index_wes_related.html

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/es/

5.2. Índices compuestos

El estudio de los índices compuestos es muy complejo y tiene carácter técnico, por lo que nos
limitamos solamente a señalar su existencia.

6. Sistemas de tratamiento y depuración de las aguas

En  este  apartado  es  muy  importante  recalcar  la  diferencia  entre  la  potabilización  previa  al
consumo del agua y la depuración o tratamiento posterior al consumo. Generalmente,  los alumnos
suelen confundir ambos sistemas; por eso, hemos dividido este epígrafe en tres bloques, que se ocupan
de:

6.1. Tratamiento del agua para el consumo

Aquí abordamos el estudio de los tratamientos llevados a cabo para la potabilización del agua
para consumo directo; los procesos de autodepuración, que, de forma natural, presentan las aguas; y
los  tratamientos  a  que  son  sometidas  las  aguas  residuales  provenientes  de  los  usos  urbanos,
industriales, agrícolas y ganaderos.

6.2. La autodepuración

El proceso de autodepuración de las aguas naturales depende del tiempo, de la temperatura y de
la cantidad de oxígeno disuelto. Según Félix Cristóbal, el proceso se desarrolla en cuatro fases:

1. Degradación. Tiene lugar aguas abajo del vertido.

La presencia de materia en suspensión que aumenta la turbidez del agua provoca la muerte de las
algas, lo que lleva a la disminución de la cantidad de oxígeno, que también se debe a procesos de
descomposición aerobia. Se producen, por tanto, sedimentaciones de materiales.

2. Descomposición. Las reacciones aerobias de descomposición tienen lugar en la zona situada
aguas abajo de la anterior. El agua es de color negro y desprende un olor desagradable.

3. Recuperación. Al desaparecer ya la materia orgánica, el O2 se recupera de nuevo y, con ello,
aumenta la vegetación y los organismos aerobios.

4. Depuración. Una vez completado el proceso, el agua se vuelve clara, limpia, con abundante O2,
flora y fauna.

6.3. Sistemas de depuración de las aguas residuales

http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/es/
http://www.unicef.org/spanish/wash/index_wes_related.html


En este punto se incluyen los sistemas de depuración. Se clasifican según la necesidad de empleo
de mayor o menor tecnología, necesidad que ocasiona mayor o menor coste y que viene determinada
por el volumen de aguas residuales que se deben depurar.

Desarrollamos más ampliamente los sistemas que se llevan a cabo en una Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) convencional y recomendamos una visita a una de este tipo; lo que ayudará
a que el alumnado comprenda mejor las fases y los procesos que se llevan a cabo en la depuración de
las aguas residuales.

Los objetivos de la depuración de las aguas, y en los que se basan los procesos que se realizan en
las estaciones, serían los que se exponen a continuación:

 Eliminar residuos,  grasas y aceites  flotantes;  también arenas y otros elementos de tamaño
grande que lleve el agua.

 Eliminar la materia orgánica disuelta en el agua residual.

 Estabilizar y disponer de los fangos obtenidos durante el tratamiento del agua residual.

En los sistemas de depuración natural existen, además de los sistemas de lagunaje, los sistemas de
aplicación  de  agua  residual  al  terreno,  que  tratarían  de  provocar  la  estabilización  de  la  materia
orgánica a través de la acción de los microorganismos bajo condiciones aerobias; pero se necesita que
el suelo esté bien aireado. De este modo tendríamos:

a) El riego controlado con agua residual, teniendo en cuenta siempre las características del suelo y
de los cultivos.

b) La escorrentía sobre terreno vegetal, impermeable y suave pendiente. Consiste en el vertido de
aguas residuales sobre un terreno con vegetación herbácea (pastizal) o forestal.

c)  La  infiltración  del  agua  residual  sobre  terrenos  arenosos,  similar  al  sistema  de  filtrado
mediante arenas.

Otros sistemas de depuración blanda de los que podemos hablar al alumno son los siguientes:

 Lechos de turba: el agua residual se hace pasar por unas balsas y se filtra mediante la turba que
permite la retención de una parte de los contaminantes.

 Biocilindros: también llamados biodiscos o contactadores cilíndricos rotativos,  en los que el
agua que va a ser depurada pasa por unos tambores cilíndricos que poseen unas laminillas que
contienen las bacterias, y estos se mantienen en un movimiento de rotación continuo, con el fin
de que el oxígeno no escasee y se mantenga la acción de las bacterias sobre la materia orgánica
del agua residual.

El  empleo  de  los  siguientes  vídeos  permite  introducir  los  contenidos  de  los  sistemas  de
tratamiento de agua, en una EDAR

https://www.youtube.com/watch?v=BAZOuTbqT8U

https://www.youtube.com/watch?v=kRqaiTY8qr4

Para finalizar incluimos una breve información sobre el control y protección de las aguas. 

Control y protección de la calidad del agua

La Directiva Marco del Agua, de obligatorio cumplimiento para todos los Estados miembros de la
UE,  insta  a  elaborar  programas  de  seguimiento  y  control  para  evaluar  el  estado  de  ríos,  lagos  y
embalses con objeto de obtener una visión general coherente y completa del estado de las aguas en un
país.

La vigilancia de la calidad del agua permite detectar con rapidez el tipo,  grado y origen de la
contaminación. Se lleva a cabo mediante Sistemas de Redes de Control, cuyos objetivos son describir

https://www.youtube.com/watch?v=kRqaiTY8qr4
https://www.youtube.com/watch?v=BAZOuTbqT8U


las condiciones actuales de la calidad de las aguas, identificar los factores que alteran su calidad y
analizar su evolución futura.

En España se controla la calidad de las aguas desde el año 1962, en que se crea la Red COCA (red
de control de la calidad de las aguas) constituida por un conjunto de estaciones en las que se procede
al análisis de los parámetros físicos, químicos y biológicos del agua. 

Actualmente la vigilancia de la calidad del agua se realiza mediante el Sistema Automático de
Información de Calidad de las Aguas (SAICA) que fue implantado en dos fases, entre septiembre de
1993 y noviembre de 1995. 

Consta  de  aproximadamente  200  estaciones  automáticas  de  alerta,  en  zonas  con  usos
especialmente críticos (abastecimiento, zonas protegidas, etc.) que necesitan acciones preventivas y
en puntos en los que se prevé posibles episodios de contaminación (grandes aglomeraciones urbanas,
vertidos industriales, etc.). 

El principal objetivo de esta red es producir información continua y transmitirla al Ministerio y a
los centros de proceso de datos de las Confederaciones Hidrográficas. 

La información se registra cada 15 minutos con la media de los valores obtenidos en los equipos
de medida cada 30 segundos. Con estos valores se forma una base de datos histórica que es enviada al
Centro de Control de cada cuenca hidrográfica. 

Las alarmas de funcionamiento y las alertas de calidad de las aguas relacionadas con episodios de
contaminación son enviadas en tiempo real. Las estaciones de control, instaladas en los puntos más
conflictivos de los ríos, transmiten a los centros de proceso de cada cuenca y a la unidad central la
información a través del satélite español Hispasat.

La  red  dispone  de  dos  tipos  de  control.  El  primero  se  realiza  en  las  llamadas  Estaciones  de
Muestreo Periódico (EMP) y consiste en tomar regularmente muestras de agua para su análisis en las
distintas  estaciones  de  control,  con  la  frecuencia  que  exija  la  legislación  en  función  de  los  usos
(mensual, anual). El segundo tipo de control, el más avanzado en su género en cuanto a concepción y
tecnología,  son  las  Estaciones  Automáticas  de  Alerta  (EAA)  o  Red  de  Alerta,  que  constituyen  un
instrumento pionero en el mundo para llevar a cabo el control y vigilancia, en tiempo real de la calidad
de las aguas de los ríos.

Para ampliar información en relación a los contenidos del apartado 6, se pueden consultar las
siguientes páginas en Internet:

www.aeas.es/ (Asociación española de abastecimiento y saneamiento de aguas).

http://www.fnca.eu/ (Fundación Nueva cultura del Agua).

www.wri.org (Instituto de Recursos Mundiales que ofrece datos ambientales de toda la Tierra).

http://www.acciona.com/es/lineas-de-negocio/infraestructuras/agua/

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/default.aspx

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-
superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx

Para trabajar aspectos legislativos relativos a la contaminación del agua, su tratamiento y control,
proponemos consultar la siguiente normativa:

 Directiva  Marco  del  Agua  2000/60/CE  del  23  de  octubre  de  2000.  Propone  una  base  de
actuación  común  para  la  gestión  del  agua,  incluyendo  medidas  para  su  protección  y  de
aplicación en todos los países miembros de la UE.

http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/aguas-superficiales/programas-seguimiento/saica.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/agua/temas/default.aspx
http://www.acciona.com/es/lineas-de-negocio/infraestructuras/agua/
http://www.wri.org/
http://www.fnca.eu/
http://www.aeas.es/


 Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas
residuales urbanas.

 Directiva 98/83/CEE del  Consejo de Europa relativa a la calidad de las aguas destinadas a
consumo humano.

Ley 46/1999, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. 
Establece la utilización racional del agua, la necesidad de la lucha contra la contaminación, el 
establecimiento de valores máximos y canon de vertido, así como las atribuciones a los organismos
de cuenca.

BLOQUE V. RECURSOS Y USOS

1. OBJETIVOS DEL BLOQUE V

• Elaborar esquemas o mapas conceptuales sobre los recursos y sus tipos, sacando conclusiones
sobre el uso sostenible de cada uno de ellos. 

• Construir e interpretar diagramas causales o gráficas sobre las causas y las consecuencias de la
insostenibilidad ecológica y económica de la explotación de todo tipo de recursos. 

• Manejar técnicas de detección del grado de erosión del suelo a partir de datos meteorológicos,
tablas de erosionabilidad, fotografías u otras señales indicadoras del grado de erosión del suelo. 

• Recoger datos y elaborar informes sobre el estado actual, sus principales usos y la distribución
geográfica de los recursos forestales, agrícolas, ganaderos y pesqueros a lo largo y ancho del Globo. 

•  Señalar  los  principales  impactos  a  los  que  se  ven  sometidos  los  ecosistemas  continentales,
oceánicos y los marginales costeros, a consecuencia de la explotación de los recursos y determinar la
importancia ecológica, económica y social de la conservación de los mismos. 

•  Manejar y  analizar  gráficos y  tablas de  datos  comparativos sobre  la  evolución  del  consumo
energético y de minerales en España y en el mundo. 

•  Evaluar  los  impactos  derivados  de  la  extracción,  transporte  y  consumo  de  los  recursos
energéticos y minerales. 

•  Comparar  las  ventajas  e  inconvenientes  del  uso  de  las  fuentes  energéticas  tradicionales
convencionales con las alternativas. 

• Recopilar datos y elaborar pautas sobre medidas de ahorro energético. 

•  Planificar y evaluar la situación de los recursos hídricos de una zona concreta, a partir de los
datos del ciclo del agua, aplicando medidas encaminadas a aumentar dichos recursos y otras medidas
como la reutilización de agua. 

• Planificar encuestas sobre preferencias paisajísticas, elaborar conclusiones sobre las mismas. 

• Identificar los componentes paisajísticos a partir de fotografías. 

• Analizar la calidad visual, la fragilidad visual y la capacidad de absorción de impactos en paisajes
diversos. 

•  Recopilar,  analizar  y  realizar  una  valoración  crítica  a  partir  de  datos  sobre  la  recogida  y
tratamiento de residuos en tu país o en tu localidad. 



•  Clasificar  la  basura  doméstica  según  el  destino  y  la  capacidad  de  reutilización,  valorar  la
necesidad de promover cambios de actitudes fomentando la reducción del consumo, la reutilización y
el reciclado («regla de las tres erres») de los distintos productos y recursos.

2. CONTENIDOS

Unidad 8. Recursos de la biosfera

1.  El suelo como recurso.  Definición e importancia.  Composición y estructura.  Perfil  del  suelo.
Proceso de formación de un suelo. Clasificación de los suelos. 

2. Erosión y desertificación. La erosión del suelo y la desertificación. Factores que influyen en el
grado  de  erosión:  erosividad  y  erosionabilidad.  Métodos  de  evaluación  de  la  erosión.  Control  y
recuperación de las zonas erosionadas.  Desertización y desertificación. Erosión y desertificación en
España. 

3. Recursos forestales. Causas de la deforestación. Los beneficios del bosque. Uso sostenible de los
bosques. 

4.  Recursos agrícolas y ganaderos. Evolución histórica.  Estilos actuales. Recomendaciones para
una agricultura sostenible. 

5.  Recursos  de  los  ecosistemas  marinos  y  costeros.  Impactos  sobre  las  zonas  costeras:  las
bioinvasiones.  La  pesca:  tipos,  problemas  y  recomendaciones  para  una  pesca  sostenible.  La
acuicultura.  La  degradación  de  los  ecosistemas marginales vitales:  manglares y  arrecifes  de  coral,
principales agresiones, soluciones. 

Unidad 9: Recursos energéticos y minerales

1. Definición de energía, medidas. El uso de la energía, calidad de la energía, sistemas energéticos,
rentabilidad, rendimiento y costes energéticos.

2.  Fuentes  de  energía  convencionales.  Carbón.  Petróleo.  Gas natural.  Energía  nuclear.  Energía
hidroeléctrica. Origen. Ventajas e inconvenientes de cada una de ellas.

3. Energías alternativas. Energías procedentes del Sol. Arquitectura solar pasiva. Termoeléctrica
solar. Energía fotovoltaica. Energía de la biomasa. Energía eólica. 

Energías independientes de la solar: mareomotriz, geotérmica, el hidrógeno como combustible y
la fusión nuclear.

4. Uso eficiente de la energía.

5. Los recursos minerales. Los recursos minerales metalíferos.

El aluminio: explotación e impactos.

Impactos ambientales causados por las actividades mineras.

 Minerales no metalíferos (fertilizantes y materiales de construcción).

Impactos de las graveras sobre el medioambiente.

Unidad 10: Otros recursos y su gestión

1. El agua como recurso

2. El ciclo del agua: Balance hídrico. Influencia humana en el ciclo hidrológico.



3. Usos del agua: urbanos, industriales, agrícolas, energéticos, usos recreativo y d navegación, usos
ecológicos o medioambientales.

4.  Gestión  del  agua  y  planificación  hidrológica.  Medidas  de  carácter  general.  Soluciones  de
carácter técnico, soluciones de carácter político.

5.  El  paisaje  como  recurso.  Componentes.  Elementos  visuales.  Clasificación  de  los  paisajes.
Impactos en el paisaje, calidad visual, fragilidad y capacidad de absorción visuales. La conservación del
paisaje: espacios protegidos. Protección de espacios naturales en España. Reservas de la biosfera. 

6. Residuos. Concepto.

7.  Tipos  de  residuos:  urbanos,  sanitarios,  industriales,  radiactivos,  agrícolas,  ganaderos  y
forestales.

8. La gestión de los residuos. Disminución y valorización. Transformación. Eliminación. Gestión de
residuos en España.

3. UNIDAD 8: RECURSOS DE LA BIOSFERA

3.1. Programación de la Unidad 8

UNIDAD 8

RECURSOS DE LA BIOSFERA

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. El suelo como 
recurso. 
Definición e 
importancia. 
Composición y 
estructura. 

Proceso de 
formación de un 
suelo. 

Clasificación de 
los suelos. 

2. Erosión y 
desertificación

La erosión del 
suelo (grado, 
métodos de 
detección, 
evaluación y 
prevención). 

Control y 
recuperación de 
zonas 
erosionadas. 

Desertización y 
desertificación. 

• Elaborar 
esquemas o mapas 
conceptuales sobre
los recursos y sus 
tipos, sacando 
conclusiones sobre 
el uso sostenible de
cada uno de ellos. 

• Construir e 
interpretar 
diagramas causales
o gráficas sobre las 
causas y las 
consecuencias de la
insostenibilidad 
ecológica y 
económica de la 
explotación de todo
tipo de recursos. 

• Manejar técnicas 
de detección del 
grado de erosión 
del suelo a partir 
de datos 
meteorológicos, 
tablas de 
erosionabilidad, 
fotografías u otras 
señales indicadoras

42. Valorar el suelo 
como recurso frágil y
escaso. 

43. Identificar los 
tipos de suelo, 
relacionándolos con 
la litología y el clima 
que los han 
originado.

42.1. Define el concepto de 
suelo desde los puntos de 
vista ecológico y geológico.

42.2. Valora el suelo como 
recurso frágil y escaso. 

42.3. Analiza y aplica a casos
prácticos la carta europea 
del suelo.

43.1. Explica la formación 
de un suelo en relación con 
el clima y de los factores que
influyen en el proceso.

43.2. Describe las 
características generales del
perfil de un suelo maduro y 
sus horizontes.

43.3. Describe y clasifica los 
tipos de suelo en España y 
en el mundo en relación al 
clima.

43.4. Considera al suelo 
como un recurso 
fundamental para la 
humanidad y valora la 
importancia de su 
conservación. 

43.5. Propone algunas 
medidas que contribuyan a 

L

IEE

L, MCT. AA

L; MCT

L

L

IEE

SC



Erosión y 
desertificación 
en España. 

3. Recursos 
forestales.

Causas de la 
deforestación.

Los beneficios 
del bosque. 

Uso sostenible de
los bosques. 

4. Recursos 
agrícolas y 
ganaderos. 
Evolución 
histórica. Estilos 
actuales. 
Recomendacione
s para una 
agricultura 
sostenible. 

5. Recursos de 
los ecosistemas 
marinos y 
costeros. 
Impactos sobre 
las zonas 
costeras: las 
bioinvasiones.

La pesca: tipos, 
problemas y 
recomendacione
s para una pesca 
sostenible. 

La acuicultura. 

La degradación 
de los 
ecosistemas 
marginales 
vitales: 
manglares y 
arrecifes de 
coral, principales
agresiones, 
soluciones.

del grado de 
erosión del suelo. 

• Recoger datos y 
elaborar informes 
sobre el estado 
actual, sus 
principales usos y 
la distribución 
geográfica de los 
recursos forestales,
agrícolas, 
ganaderos y 
pesqueros a lo 
largo y ancho del 
Globo. 

• Señalar los 
principales 
impactos a los que 
se ven sometidos 
los ecosistemas 
continentales, 
oceánicos y los 
marginales 
costeros, a 
consecuencia de la 
explotación de los 
recursos y 
determinar la 
importancia 
ecológica, 
económica y social 
de la conservación 
de los mismos.

44. Utilizar técnicas 
diversas para 
detectar el grado de 
erosión en una zona 
concreta a partir de 
los factores que la 
condicionan y de los 
indicadores que la 
ponen de manifiesto.

45. Enumerar las 
razones por las 
cuales existen en 
España zonas 
sometidas a una 
progresiva 
desertificación, 
proponiendo 
algunas medidas 
razonadas para 
paliar sus efectos. 

46. Determinar los 
beneficios que se 
obtienen de los 
recursos forestales y
agrícolas y 
ganaderos, analizar 
las repercusiones 
medioambientales 
de las alteraciones 

la conservación del suelo.

44.1. Diferencia entre 
erosividad y erosionabilidad
de un suelo.

44.2. Maneja técnicas de 
detección del grado de 
erosión del suelo a partir de 
tablas o de la observación, 
directa en fotografías o 
dibujos, de señales de tipo 
físico o biológico.

44.3. Enumera las 
principales medidas para el 
control y la recuperación de 
las zonas erosionadas. 

44.4. Diferencia entre los 
conceptos desertización y 
desertificación y entre 
aridez y sequía. 

44.5. Interpreta mapas de 
riesgo de erosión y 
desertización y sabe 
enumerar alguna medida 
para prevenirlas.

44.6. Valora el riesgo de 
erosión del suelo en 
relación con los factores que
lo condicionan.

44.7. Valora los daños 
producidos en el suelo por 
la deforestación en función 
de su intensidad y de los 
condicionantes climáticos.

44.8. Compara el proceso de
formación de un suelo 
templado y otro tropical, en 
función de condicionantes 
de tipo climático y valora el 
impacto causado por la 
deforestación en cada uno 
de ellos. 

45.1. Es capaz de enumerar 
las causas naturales e 
inducidas de la 
desertificación en España e 
indicar algunas medidas 
adecuadas para hacerle 
frente. 

46.1. Enumera las causas de 
la deforestación y valora el 
estado de los bosques en las 
distintas regiones del 
planeta.

46.2. Valora los beneficios 
que la humanidad puede 
obtener de los bosques.

46.3. Expone las principales 

L; MCT

MCT

L

L

MCT; SC

MCT; AA

MCT; AA

MCT; AA

L; SC

L; MCT

IEE



provocadas por la 
explotación de estos 
recursos y enumerar
algunas alternativas 
para el 
aprovechamiento 
sostenible de la biota
mundial.

47. Utilizar la teoría 
de sistemas y las 
modernas técnicas 
de teledetección 
para prevenir, 
predecir y valorar 
los riesgos y los 
impactos 
ambientales 
derivados de la 
explotación de los 
recursos de la 
biosfera. 

48. Analizar y 
valorar la evolución 
de los recursos 
pesqueros, 
enumerando las 

medidas para lograr un uso 
sostenible de los bosques.

46.4. Explica la importancia 
de los bosques para la 
formación de las 
precipitaciones y valora su 
conservación como una 
medida eficaz para combatir
el cambio climático. 

46.5. Analiza los problemas 
ambientales a los que se 
enfrentan la agricultura y la 
ganadería actuales.

46.6. Compara entre la 
agricultura tradicional y la 
mecanizada, señalando las 
ventajas y los 
inconvenientes de cada una 
de ellas.

46.7. Explica cómo 
repercute la agricultura 
actual en el incremento del 
efecto invernadero.

46.8. Relaciona la moderna 
agricultura con el 
incremento de la huella 
ecológica. 

46.9. Enumera las medidas 
aplicables para lograr una 
agricultura sostenible. 

46.10. Busca la relación 
existente entre la 
alimentación que se sigue 
actualmente en los países 
desarrollados y la 
deforestación de grandes 
áreas tropicales.

46.11. Valora la importancia
de seguir la regla del 10%.

47.1. Elabora diagramas 
causales que representen 
las repercusiones 
ambientales de la 
deforestación de la 
sobreexplotación agraria y 
de la instalación de 
piscifactorías en las zonas 
litorales. 

47.2. Interpreta imágenes 
de satélite, detectando las 
señales indicativas del 
estado de los bosques, de su 
grado de deterioro e indica 
los efectos de la 
deforestación. 

 

48.1. Conoce las 
características del sistema 
litoral y enumera los 
principales impactos a los 
que se ve sometido.
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MCT; AA; IEE
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L
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SC
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medidas adecuadas 
para su gestión 
sostenible. 

49. Comprender las 
características del 
sistema litoral, los 
impactos a los que se
ve sometido y 
valorar su 
conservación por su 
elevado valor 
ecológico.

50. Extraer 
información de un 
texto u artículo 
periodístico sobre 
erosión y 
desertificación; 
interpretar y valorar
los impactos 
ambientales 
reflejados en el 
mismo y extraer 

48.2. Compara los sistemas 
de pesca tradicionales con 
los modernos, explicando 
las ventajas e 
inconvenientes de cada uno 
de ellos.

48.3. Relaciona la 
sobreexplotación de los 
recursos pesqueros con 
impactos en las zonas 
litorales.

48.4. Relaciona los factores 
limitantes de la producción 
primaria en las zonas 
marinas con su riqueza 
pesquera.

48.5. Diseña cadenas 
tróficas de una zona 
pesquera y señala la 
incidencia de la pesca en las 
mismas.

48.6. Detalla los impactos 
asociados a la 
sobreexplotación de los 
recursos pesqueros, y 
enumera algunas medidas 
que contribuyan a la 
sostenibilidad de las 
pesquerías.

48.7. Indica las ventajas y 
los inconvenientes de la 
acuicultura.

48.8. Recoge información y 
elabora de conclusiones 
sobre el problema real de la 
pesca en España y en el 
mundo.

49.1. Valora la importancia 
ecológica de los humedales 
costeros, los arrecifes y los 
manglares, enumera los 
principales impactos a los 
que se ven sometido y 
señala las principales 
medidas para poder 
evitarlos.

49.2. Valora el sistema 
litoral como fuente de 
recursos y biodiversidad y 
la importancia de su 
conservación.

50.1. Analiza y organiza la 
información a partir de un 
texto o una noticia 
periodística de contenido 
científico sobre los usos del 
suelo y la desertificación, 
interpretando y valorando 
los impactos ambientales 
reflejados en el mismo y 
extrayendo conclusiones 
prácticas.

MCT

MCT; AA

MCT; AA

L; MCT

L; SC

L

L; MCT; AA

L; SC; IEE

IEE
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conclusiones 
prácticas de sus 
informaciones 
científicas.

3.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

NIDAD 8: RECURSOS DE LA BIOSFERA

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, AA, SC 42 42.2, 42.3

2 L, MCT, D, AA, IEE 1, 44 1.2, 44.1, 44.2

3 L, MCT, AA, IEE 1, 44 1.2, 44.1, 44.2

4 L, MCT, AA, IEE 1, 44 1.2, 44.1, 44.2

5 L, MCT, AA, SC, IEE 1, 44 1.2, 44.3, 44.6, 44.6, 44.7

6 L, MCT, AA, SC 44, 45 44.3, 44.4, 44.5, 45.1

7 L, AA 43, 44 43.1, 44.7, 44.8

8 L, MCT, SC 1, 46 1.2, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4

9 MCT,  D,  AA,  SC,
CEC

47 47.2

10 L,  MCT,  d,  AA,  SC,
IEE

1, 2, 44, 46 1.2, 2.6, 2.7, 44.6, 46.5, 46,6, 46.7,
48.8, 46.9

11 L, MCT, AA, CEC 2, 6, 49 2.6,  2.7,  6.1,  6.3,  13.2,  13.4,  49.1,
49.2, 49.3

12 L, MCT, AA, CEC 6, 13, 15 6.1, 6.3, 13.9, 13.10, 15.4

13 L, MCT, AA, SC 1, 6, 13, 48 1.2, 6.1, 6.2, 13.2, 13.9, 48.2, 48.3,
48.4, 48.5, 48.6, 48.7

14 L,MCT, AA, SC,  6,  13,  44,
46

6.1,  6.3,  13.3,  44.6,  44.7,  46.6,
46.11

El suicidio L,  MCT,  D,  AA,  SC, 1, 2, 13, 29, 1.2, 2.6, 2.7, 13.9, 29.3, 46.2, 46.4,



de la cultura 
Nazca

CEC 46, 47, 50 41.1, 50.1

3.3. Orientaciones metodológicas 

En la presente unidad didáctica hemos incluido una serie de recursos intentando agruparlos bajo
el denominador común de su pertenencia a la biosfera. Algunos de ellos han sido ya abordados en la
Unidad 4, tal es el caso de los recursos agrarios, forestales o pesqueros; no obstante, nos ha parecido
conveniente su tratamiento como recursos. También incluimos también los contenidos referidos a los
ecosistemas marginales.

Se puede comenzar analizando la imagen de satélite de la portada de esta unidad (página 208).
También se puede posponer hasta el momento de la realización de la actividad 11 (en el solucionario
lo hemos incluido en esta actividad). 

Portada dela Unidad 8:

Se puede descargar en alta aquí:

http://www.visibleearth.nasa.gov/IOTD/view.php?id=6605

Se pueden observar los patrones agrarios que siguen las diferentes técnicas agrícolas del mundo:

• En la parte superior de la imagen, de izquierda a derecha, podemos ver:

- Minnesota (Estados Unidos). Existe un patrón de rejilla muy regular típica de la mecanización
de cultivos. Son parcelas de gran tamaño y uniformes en cuanto a la forma.

- Kansas (Estados Unidos). Se observa un patrón geométrico muy característico de forma circular
originado por un sistema de riego por aspersión (por pívots) que gira alrededor de un pivote central.
El radio de este sistema determina el tamaño de las parcelas.

- Noroeste de Alemania. Se observan parcelas de pequeño tamaño y distribuidas al azar. Este
patrón representa el sistema agrícola tradicional y es una herencia de la Edad Media. Las parcelas son
de forma y tamaño heterogéneo, aunque predominan las de pequeñas dimensiones.

• En la parte inferior, de izquierda a derecha, podemos ver:

-  Santa  Cruz (Bolivia),  campos  radioconcéntricos,  resultantes  de  la  deforestación  de  la  selva
tropical  para  establecer  pequeños  cultivos  en  torno  a  una  zona  central,  en  la  que  se  encuentra
emplazada  una  pequeña  comunidad.  Se  pueden  distinguir  con  facilidad  en  la  imagen  los  cultivos
agrícolas (en tonos amarillentos o verdosos) de las zonas en las que aún persiste la selva (en verde
oscuro y con textura muy marcada).

Se  pueden  también  valorar  las  diferencias  entre  estos  patrones  de  deforestación  de  la  selva,
realizados  con  fines  agrícolas,  de  los  patrones  en  “espina  de  pescado”,  propios  de  la  extracción
comercial de madera, que vimos en la actividad 9 de esta unidad. 

-  Afueras  de  Bangkok (Tailandia).  Podemos  observar  pequeños  campos  de  arroz  de  forma
alargada, separados por una extensa red de canales de riego. Estos canales suelen tener cientos de
años de antigüedad. 

- El Cerrado (sur de Brasil) (abajo a la derecha). Se pueden ver enormes granjas y campos de gran
tamaño destinados a cultivos de plantación que se basa en el cultivo industrial de especies de interés
comercial, como la soja, que venden a los países en desarrollo. 

 Asimismo, para abordar el estudio de todo este bloque, se puede extraer información a nivel
mundial de: 

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_es.pdf

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_es.pdf
http://www.visibleearth.nasa.gov/IOTD/view.php?id=6605


http://www.wri.org

1. El suelo: composición y tipos

En este apartado se hace una breve exposición de los diferentes conceptos de suelo, así como su
tratamiento como recurso y de los principales impactos derivados de su uso.

Creemos que sería importante que el alumno relacione el proceso de formación del suelo con el
reciclado de materia (Unidad 4), para que comprenda el significado que tiene para la formación de un
suelo  la  existencia  de  una  determinada cantidad  de  organismos  descomponedores.  Y  además  que
conozca, a rasgos generales, los horizontes que comprende el perfil de un suelo.

Respecto al proceso de formación de un suelo, los alumnos han de ser capaces de analizar todos
los factores que contribuyen a la  formación del suelo,  resaltando la importancia del  clima, ya que
desempeña un doble papel: por un lado, condiciona la cantidad de descomponedores existentes y, por
otro, determina el balance hídrico, es decir, la diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración.
Estos dos factores son determinantes en cuanto al tipo de suelo resultante y al tiempo que se tarda en
formar.

 Esta Unidad también se puede complementar con:

- La página del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente (MAGRAMA)

 http://www.magrama.gob.es/es/

- El Informe GEO 5 (vale para todo el Bloque de Recursos y para la unidad 7 de contaminación):

http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_es.pdf

- Las publicaciones del World Resources Institute:

http://www.wri.org/publication

- El Informe 2015 Año internacional de los suelos:

http://www.fao.org/3/a-i4373s.pdf

1.4. Tipos de suelo

En  Ciencias  de  la  Tierra  y  del  Medioambiente,  tal  y  como  decimos  en  el  texto,  no  creemos
necesario entrar en complicadas clasificaciones de los suelos. Más bien pensamos que es necesario
conocer, a grandes rasgos, las características fundamentales que los definen y que, además, pueden ser
observadas en cada una de las figuras.

Aconsejamos que se trabajen el texto y las Figuras 8.4,  8.5,  8.6 y 8.7 y 8.8,  con el objetivo de
analizar la susceptibilidad de cada tipo de suelo a la erosión, la vegetación idónea en cada caso y su
capacidad  de  uso  para fines  agrarios.  Todo  ello  depende  de  la  presencia  o ausencia  de  una  capa
protectora,  de su capacidad de retención de agua,  de su fertilidad,  de su riqueza en iones y de la
necesidad y el tipo de cubierta vegetal protectora adecuada en cada caso. 

Por ello recomendamos que se consideren los siguientes pasos:

1.˚ Analizar la existencia y grosor del horizonte Ao y de la capa de humus,  ya que ambos
protegen el suelo contra la erosión y añaden fertilidad, aumentando su productividad. 

2. ˚ Tener en cuenta el clima (precipitaciones y temperatura) de cada uno de ellos, ya que es
un  factor  que  determina  la  abundancia  o  escasez  de  organismos  descomponedores,  de  los  que
depende la existencia o no de necromasa en el suelo.

3. ˚ Comprobar el balance hídrico (P - E) en cada caso, que se puede realizar a simple vista,
comprobando si,  en cada uno de los dibujos,  predomina el lavado originado por una precipitación
abundante  (flechas  descendentes)  =  P  o,  por  el  contrario,  predomina  el  ascenso  capilar  (flechas

http://www.fao.org/3/a-i4373s.pdf
http://www.wri.org/publication
http://www.unep.org/geo/pdfs/geo5/GEO5_report_full_es.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/
http://www.wri.org/


ascendentes) = E, debido a una sequía estacional o continuada. El balance hídrico va a condicionar la
capacidad de retención de iones del suelo, el horizonte donde se depositan o si estos se pierden hacia
las subterráneas o, debido a la sequía, ascienden hasta formar costras superficiales; por lo que, a su
vez, va a determinar el pH y la riqueza mineral del suelo. 

4.  ˚  Prever,  en función del  tipo de  suelo,  la evolución seguida por  el  mismo,  tras cualquier
intervención humana. 

5. ˚ Buscar soluciones de uso del suelo adaptadas a las características naturales de este.

Hemos omitido el estudio de los suelos azonales ranker y las rendsinas; si se desea, pueden ser
abordados desde la óptica del concepto de sucesión ecológica. En cuanto a los suelos de gley (segunda
figura), su importancia radica en que nos sirven para analizar las condiciones para la formación de un
recurso energético: el carbón.

Los introducimos aquí por para el caso de que se desee incluirlos:





Los litosuelos (figura de la izquierda). Son suelos de poco desarrollo. No suelen tener más de 10
cm de grosor. Descansan directamente sobre la roca madre o, incluso, la dejan al descubierto. Estos
suelos  se  encuentran  en  los  estadios  juveniles  de  su  proceso  de  madurez  ecológica.  Si  la  roca
subyacente es silícea, se denominan ranker; si es caliza, rendsinas.

Los suelos de gley se forman en lugares de bajas temperaturas y elevadas precipitaciones. En su
seno, a causa del estancamiento de sus aguas, se crean condiciones anaerobias en las que el proceso de
descomposición  de  la  materia  orgánica  es  extremadamente  lento,  por  lo  que  se  produce  la
acumulación de un humus muy ácido. El resultado final es su transformación en turba y la formación
de depósitos de arcillas impermeables de color gris-azulado (gley), debido a su contenido en hierro en
estado reducido (óxido ferroso). Estos suelos son los típicos de las turberas que son un tipo de cuencas
lacustres o pantanosas, generalmente de origen glaciar, que actualmente están repletas de material
vegetal  más  o  menos  descompuesto,  que  se  transforma  en  turba.  Como  ya vimos  en  la  unidad  6
(página 167) su importancia ecológica reside en que son almacenes de gases de efecto invernadero,
metano y CO2.  Si  llegaran a descongelarse el  permafrost (suelo helado) que las recubre,  los  gases
serían liberados hacia la atmósfera, realimentando positivamente el efecto invernadero.

Informe sobre recursos mundiales de suelo de la FAO: 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a0510s/a0510s00.pdf

2. La erosión del suelo y la desertización

2.1. Factores que influyen en el riesgo de erosión 

La erosión del suelo es un riesgo geológico natural o mixto y, como tal, podría ser incluido en la
Unidad 5; sin embargo, hemos considerado conveniente este tratamiento especial, a pesar de que en
ocasiones, como en el apartado e) de la actividad 11, le demos el mismo tratamiento que al resto de los
riesgos, considerando los grados de peligrosidad.

En este punto hemos considerado importante estudiar por separado los dos factores, erosividad y
erosionabilidad, que influyen en la erosión y presentar una serie de estrategias de interpretación de
tablas  de  datos  y  de  resolución  de  problemas  relacionados  con  el  riesgo  de  erosión,  para  que  el
alumnado sea capaz de comprender y aplicar todos los métodos, directos e indirectos, empleados en la
detección de la erosión. 

La idea que les tiene que quedar clara es que la erosividad depende del agente, es decir, del agua
caída por unidad de tiempo (intensidad de la lluvia) que se mide en las estaciones meteorológicas.
Sería equiparable a la peligrosidad en su tratamiento como riesgo. Un dato determinante es que la
lluvia de carácter torrencial (superior a 200 litros por metro cuadrado en 24 horas) conlleva un gran
riesgo de erosión.

La otra idea clara es que deben darse cuenta de que la erosionabilidad depende del paciente, es
decir, del estado del suelo: tipo de rocas, cobertura vegetal y pendiente.

2.2. Métodos de evaluación de la erosión

Es muy importante que se acostumbren a detectar y a clasificar fotografías en grados de erosión
(Figura 8.11 de la página 214) según los indicadores visuales de tipo físico (Grado 1 = erosión laminar;
Grado 2 = erosión en surcos; Grado 3 = erosión en cárcavas) o biológico, mediante la visualización o no
de raíces descubiertas o de pedestales de erosión. 

ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/a0510s/a0510s00.pdf


La ecuación universal de las pérdidas de suelo (USLE) (contenido complementario)

El método indirecto frecuentemente utilizado es la  ecuación universal de la  pérdida del  suelo
(USLE), cuya expresión es:

- A: Pérdida media anual de suelo en toneladas por hectárea al año (t/ha/año) (ver Tabla adjunta).

- R: Factor de erosividad de la lluvia (índice EI30), en función del índice de erosión pluvial. 

El índice de erosión pluvial (R) se define como el índice medio anual de la erosividad de la lluvia
(o índice EI dividido por cien):

R = EI30/ 1OO (julios . m2. cm/h)

(donde E es la energía cinética del aguacero e I30 su intensidad máxima en milímetros, o litros por
metro cuadrado caídos durante treinta minutos).

- K: Factor de erosionabilidad del suelo, según el IP de la cubierta vegetal y el Ir de la resistencia
litológica (calculados en las Tabla 8.2 y 8.3 de las actividades 3 y 4 de las páginas 217 y 218).

-  L:  Factor  de  longitud  de  pendiente  o  distancia  en  metros  desde  la  zona  donde  se  inicia  la
escorrentía hasta donde aparecen los depósitos sedimentarios.

- S: Factor de inclinación de la pendiente en tanto por ciento, que se calcula aplicando la fórmula
que figura en el margen de la página 213

La L y la S suelen agruparse bajo la denominación de factor topográfico.

- C: Factor de ordenación de cultivos elaborado como un cociente entre las pérdidas de suelo de
un cultivo determinado respecto  a  las  que  se  originarían en ese  terreno  en barbecho.  Este  factor
expresa la influencia del cultivo en la erosión y se manifiesta a través de la especie cultivada, de la
alternancia de cultivos,  la forma y número de labores, la productividad y la existencia de mayor o
menor  erosividad de  la  lluvia  en el  periodo  del  año  en que  se  encuentre  el  suelo  desprovisto  de
cultivos.

- P: Factor de control de la erosión mediante prácticas de cultivo, es decir, la existencia o no de
medidas  preventivas,  como  revegetación,  abancalamiento,  arado  siguiendo  las  curvas  de  nivel,
etcétera.



Todos  estos  cálculos  son  empíricos  y  concretos  para  cada  zona.  Los  inconvenientes  de  este
método son que solamente predice la erosión laminar o en surcos para un determinado aguacero, no a
lo largo del año, y que únicamente vale para terrenos pequeños.

2.3. Control y recuperación de las zonas erosionadas

Es importante que se aprendan las principales medidas para hacer frente a la erosión a partir de
lo expuesto en el texto y lo representado en la Figura 8.13 de la página 215. También sería conveniente
que repasasen el punto correspondiente a los riesgos de laderas (Unidad 5), en el que figuran todas las
medidas  que  se  emplean  para  evitar  la  erosión  de  los  taludes  artificiales  derivados  de  las
construcciones lineales.

2.4. Desertificación

Hemos  tenido  en  cuenta  que  hay  un  gran  número  de  personas,  entre  las  que  se  encuentran
expertos  pertenecientes  a  grupos  ecologistas,  que  distinguen  entre  desertización  (natural)  y
desertificación (inducida) y por ese motivo mantenemos estos mismos criterios.

Es importante que analicen la vulnerabilidad mundial a la desertificación (Figura 8.15 de la página
216). Serán capaces de deducir que las zonas indicadas en rojo son las más vulnerables a padecerlas.
Entre otras, las zonas del Sahel, el sur de la península ibérica: las causas de la desertificación son de
tipo natural e inducido, ya que hay que buscarlas en los procesos de degradación provocados por la
humanidad, junto con otras causas, como la ausencia de lluvias.

Deben analizar las zonas más sometidas a la desertificación en nuestro país con ayuda de los
colores del mapa de riesgos (Figura 8.16 de la página 217).

 3. Los recursos forestales

En  este  apartado  reflexionamos  sobre  el  estado  actual  de  los  bosques,  las  causas  de  su
destrucción, los beneficios obtenidos de ellos y la sostenibilidad de los mismos.

Aparte de los contenidos incluidos en este apartado, consideramos de interés que observen las
diferentes pautas seguidas en la deforestación de la selva tropical, según el fin que se persigue.

En las  imágenes de  satélite  se  pueden observar  con claridad dichas pautas.  Así;  si  siguen  un
patrón radioconcéntrico como vimos en la explicación de la imagen inferior izquierda de la fotografía
de  satélite  que  hay  en  la  portada  de  esta  unidad,  que  se  corresponde  la  deforestación  con  fines
agrícolas de la selva boliviana.

Por el contrario;  si  siguen un patrón en “espina de pescado”,  formado por un eje central,  que
constituye una vía de acceso perpendicular a una carretera principal. Desde ese eje central,  parten
pequeños caminos en forma de flechas inclinadas hacia la carretera principal. Este e patrón es típico
de la deforestación de la selva con fines madereros (ver la actividad 9 de la página 220). 

Se puede buscar información complementaria sobre el  estado de los bosques mundiales en la
siguiente página. Se puede descargar el informe 2014:

http://www.fao.org/3/a-i3710s/index.html

8. Recursos agrícolas y ganaderos

En este apartado se estudian los principales sistemas agrícolas y ganaderos mundiales, se ponen
de relieve los principales problemas ambientales derivados de ellos y se aportan soluciones desde la
óptica del desarrollo sostenible. 

Una página muy interesante de la  FAO sobre agricultura de conservación en América latina y
África que se puede consultar en internet. El informe puede descargarse en PDF. 

ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/sb78s.pdf



Informe 2015 sobre el estado mundial de la agricultura y la alimentación:

http://www.fao.org/publications/sofa/2015/es/

Al final de este apartado recomendamos la realización de la actividad 1 de la página 196.

Se recomienda la realización de las actividades 11 y 14 de la  página 224 para consolidar los
contenidos de este apartado. Y también la lectura de la página 231 y la realización de las cuestiones
adjuntas. 

5. Recursos de los ecosistemas marinos y costeros

El  problema  de  la  pesca  lo  hemos  ido  abordando  en  numerosas  ocasiones  en  las  Unidades
precedentes. 

Por eso, el presente apartado se podría trabajar con facilidad a partir de noticias aparecidas en la
prensa diaria, ya que los problemas pesqueros están de plena actualidad: caladeros cerrados, paradas
biológicas, matanza de focas, el problema de los «descartes», conflictos originados por el hecho de no
respetar la zona de exclusión, conflictos sociales, acuerdos internacionales, etc. 

Es importante que los alumnos y alumnas entiendan el significado de todos esos conflictos, que
sepan que el problema fundamental reside en el agotamiento de estos recursos, que sean capaces de
criticar determinadas actitudes o determinadas técnicas pesqueras y que aporten medidas sostenibles.

Más datos sobre pesca en España:

http://www.magrama.gob.es/es/pesca/temas/

Más datos sobre acuicultura: 

http://www.apromar.es/Informes/informe%202012/APROMAR%20Informe%20Anual
%202012.pdf

Se recomienda la realización de la actividad 13 de la página 230, en la que se refuerzan estos
contenidos y se relacionan con los abordados en la unidad 4.

5.4. Degradación de ecosistemas marginales vitales

Es de suma importancia conocer y valorar estos valiosos ecosistemas,  víctimas de numerosas
agresiones  ambientales  y  que  es  urgente  su  protección.  Las  actividades  11  y  12  refuerzan  estos
contenidos. 

Se puede complementar esta información consultando las siguientes páginas:

http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-importancia-de-los-humedales

http://www.ramsar.org/es/document/sc42-presentation-ecosistemas-de-manglar-y-
arrecifes-de-coral

ICRI (Iniciativa Internacional sobre los Arrecifes de Coral):

http://www.icriforum.org

Humedales costeros en España:

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/conociendo-
litoral/zonas-litorales-espanolas/clasificacion-tipologica/humedales-costeros.aspx

4. UNIDAD 9: RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES

http://www.apromar.es/Informes/informe%202012/APROMAR%20Informe%20Anual%202012.pdf
http://www.apromar.es/Informes/informe%202012/APROMAR%20Informe%20Anual%202012.pdf
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http://www.fao.org/3/a-i3710s/index.html


4.1. Programación de la Unidad 9

UNIDAD 9

RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. Definición de 
energía, medidas.

El uso de la 
energía, calidad 
de la energía, 
sistemas 
energéticos, 
rentabilidad, 
rendimiento y 
costes 
energéticos.

2. Fuentes de 
energía 
convencionales: 
tipos, ventajas e 
inconvenientes 
de cada una de 
ellas.

3. Energías 
alternativas: 
derivadas del sol,
mareomotriz, 
geotérmica, el 
hidrógeno como 
combustible y la 
fusión nuclear.

4. Uso eficiente 
de la energía.

5. Los recursos 
minerales: 
recursos 
minerales 
metalíferos y no 
metalíferos 
(fertilizantes y 
materiales de 
construcción).

El aluminio: 
explotación e 
impactos.

Impactos 
ambientales 
causados por las 
actividades 

• Manejar y 
analizar gráficos y 
tablas de datos 
comparativos 
sobre la evolución 
del consumo 
energético y de 
minerales en 
España y en el 
mundo. 

• Evaluar los 
impactos derivados
de la extracción, 
transporte y 
consumo de los 
recursos 
energéticos y 
minerales. 

• Comparar las 
ventajas e 
inconvenientes del 
uso de las fuentes 
energéticas 
tradicionales 
convencionales con
las alternativas. 

• Recopilar datos y 
elaborar pautas 
sobre medidas de 
ahorro energético.

51. Relacionar las 
interacciones 
energéticas entre las
diferentes capas 
terrestres con la 
energía solar y 
derivadas con la 
generación de 
energía geotérmica y
con la formación de 
los recursos 
energético y 
minerales en función
de su renovabilidad 
o atendiendo a otros 
criterios. 

52. Analizar la 
eficiencia de un 
sistema energético, 
señalando las causas
de sus pérdidas y 
deduciendo medidas
para poder mitigar 
dichas pérdidas. 

53. Investigar las 
fuentes de energía 
que se utilizan en 
España y en el 
mundo, evaluando 
su futuro y el de 
otras alternativas 
energéticas. 

51.1. Utiliza el concepto de 
recurso y clasifica los 
diferentes recursos 
energéticos y minerales en 
función de su renovabilidad 
o mediante los nuevos 
conceptos de energías 
tradicionales o energía 
alternativas o nuevas. 

51.2. Interpreta gráficos 
sobre el origen de los 
distintos tipos de energía 
generada en la Tierra.

52.1. Establece relaciones 
entre la calidad de la 
energía con su utilidad y con
su rendimiento energético.

52.2. Determina de las fases 
de un sistema energético 
concreto, señala los 
principales convertidores 
implicados y valora las 
pérdidas energéticas 
existentes.

52.3. Valora y critica las 
agresiones al medio 
producidas por la 
obtención, transporte y uso 
de los distintos recursos 
energéticos y minerales.

52.3. Reconoce y valora los 
costes ocultos de un 
producto y propone hábitos 
adecuados de consumo 
energético.

53.1. Explica el origen, los 
tipos de explotación y los 
impactos asociados a la 
extracción y uso de los 
combustibles fósiles.

53.2. Valora los usos e 
impactos asociados a la 
energía nuclear.

53.3. Indicar las ventajas e 
inconvenientes de las 
energías alternativas.

53.4. Explica las ventajas y 
los inconvenientes del uso 

L

MCT

MCT; AA

L; MCT

MCT; AA; EE

IEE

L

IEE

L; MCT

L; MCT

http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/conociendo-litoral/zonas-litorales-espanolas/clasificacion-tipologica/humedales-costeros.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/conociendo-litoral/zonas-litorales-espanolas/clasificacion-tipologica/humedales-costeros.aspx
http://www.icriforum.org/
http://www.ramsar.org/es/document/sc42-presentation-ecosistemas-de-manglar-y-arrecifes-de-coral
http://www.ramsar.org/es/document/sc42-presentation-ecosistemas-de-manglar-y-arrecifes-de-coral
http://www.ramsar.org/es/acerca-de/la-importancia-de-los-humedales


mineras.

 Minerales no 
metalíferos. 

Impactos de las 
graveras sobre el
medioambiente.

54. Diferenciar 
diversos modelos de 
consumo energético 
o de recursos 
minerales diseñando
otros sostenibles e 
identificar medidas 
de uso eficiente que 
pueda seguir la 
ciudadanía, 

de las energías 
convencionales y las 
compara con las 
alternativas.

53.5. Explica con claridad, 
como se genera energía 
eléctrica en una central 
térmica, en una presa o en 
una central nuclear y 
enumera las ventajas y los 
inconvenientes de cada una 
de ellas. 

53.6. Diferencia entre todas 
las energías procedentes 
directa o indirectamente del
Sol, señalando sus ventajas 
y sus principales 
inconvenientes. 

53.7. Explica las fuentes 
energéticas alternativas no 
dependientes de la energía 
solar, señalando los retos a 
los que se enfrentan en la 
actualidad.

53.8. Maneja tablas o 
gráficas sobre el consumo 
energético o de minerales, 
describe su evolución 
histórica y realiza 
previsiones sobre las 
tendencias futuras.

53.9. Analiza y debate sobre 
las ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes tipos de energía 
utilizados, sacando 
conclusiones prácticas.

53.10. Deduce las 
diferencias de consumo 
entre los diferentes sectores
o países y del tipo de 
energía utilizada en cada 
caso.

53.11. Deduce la 
dependencia exterior de 
nuestro país y de la Unión 
Europea de recursos ciertos 
recursos energéticos no 
renovables y toma 
conciencia de la necesidad 
de investigar y desarrollar 
nuevas energías renovables 
que permitan el 
autoabastecimiento. 

54.1. Rechaza actitudes que 
impliquen despilfarro de 
recursos energéticos o 
minerales.

54.2. Enumerar una serie de
medidas personales que 
fomenten el ahorro de los 
recursos energéticos y 
minerales.

54.3. Adopta medidas para 

L; MCT

L; MCT

L; MCT

L; MCT

MCT; IEE

MCT

MCT, IEE

IEE

SC



encaminadas a 
aprovechar mejor 
los recursos 
energéticos y 
minerales.

55. Determinar los 
beneficios que se 
obtienen de la 
explotación de los 
recursos energéticos
y minerales, 
considerando los 
perjuicios de su 
agotamiento, los 
riesgos y los del 
impacto ambiental 
derivado de su 
explotación y de su 
uso.

el uso eficiente de la energía
en el hogar mediante la 
valoración del ciclo de vida 
de un aparato eléctrico 
concreto. 

54.4. Reconoce la necesidad 
de llevar a cabo una 
planificación energética 
para gestionar de forma 
eficaz los recursos y las 
fuentes de energía.

55.1. Diferencia entre los 
conceptos recurso y reserva
y es capaz de explicar cómo 
se puede pasar de uno a 
otro.

55.2. Enumerar los impactos
ambientales derivados de la 
extracción, transporte y 
consumo de los recursos 
energéticos y minerales.

55.3. Deduce en esquemas o 
fotografías diversos 
indicadores de impacto 
ambiental originado por las 
actividades mineras o por la
construcción de embalses y 
explicar paso a paso la 
metodología de EIA que 
sería aplicable a cada caso. 

55.4. Proponer una serie de 
medidas indicadas para 
evitar o reducir los riesgos y
los impactos ambientales 
causados por la explotación 
de los recursos energéticos 
y minerales.

55.5. Busca, interpreta y 
aplica a casos concretos de 
la legislación básica sobre la
obligatoriedad de aplicación
de la EIA a la explotación de 
los recursos energéticos y 
minerales.

SC; IEE

IEE

L; MCT

L

L; MCT; AA

SC

SC

4.2. Relación de las actividades de la unidad con competencias y estándares de
aprendizaje

Competencias

Comunicación lingüística L

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología MCT

Competencia digital D

Aprender a aprender AA

Competencias sociales y cívicas SC

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC



UNIDAD 9: RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINERALES

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, MCT, AA, IEE 46, 52 46.3, 52.2, 52.2

2 L, MCT, AA 10, 55 10.3, 55.2

3 L, MCT, AA, IEE 1, 53 1.2, 53.8, 53.9

4 L, MCT, AA 1,  11,  53,
55

1.2, 11.4, 53.3, 55.5

5 L, MCT, AA 51, 53 51.1, 53.4, 53.8, 53.9, 53.11

6 L, MCT, AA 52, 53, 55 52.2, 52.3, 53.3, 53.8, 53.9, 55.2

7 L,MCT, AA 53 53.6, 53.7, 53,8, 53.11

8 L, MCT, AA 1, 13, 53 1.2, 13.6, 53.6, 53.11

9 L,MCT, AA 53 53.1, 53.2, 53.3, 53.6

10 L, MCT, AA, SC, ICC 1,53, 54 1.2, 53.8, 54.1, 54.2

11 MCT, AA 11, 54, 55 11.3, 11.4, 11.5, 55.3, 55.4, 55.5

12 L, MCT, AA, IEE 1, 55 1.2, 54.1, 55.4

13 M, AA, SC, IEE 11, 55 11.3, 11.4, 11.5, 55.2, 55.3, 55.4, 

14 L, MCT, AA, SC, IEE 8, 55 8.2, 8.3, 55.1, 55.2, 55.4, 

El 
hidrógeno 
como 
combustible

L, MCT, AA 1 1.2, 52.3, 53.7, 53.9, 55.2

4.3. Orientaciones metodológicas 

El objetivo de esta Unidad es que las alumnas y los alumnos sean conscientes del uso que hacemos
de los recursos energéticos y minerales,  y de las consecuencias que tiene dicha utilización para el
medioambiente. 

1. El uso de la energía

Se puede aprovechar la primera figura para que sean conscientes del hecho de que la inmensa
mayoría de los recursos energéticos empleados actualmente tienen su origen directo o indirecto en la
energía solar y geotérmica, y muchos de ellos están relacionados con los procesos geológicos internos
y externos y con el ciclo del agua. De esta manera estaremos relacionando estos contenidos con los de
las Unidades de biosfera, capas fluidas y geosfera.

Antes de abordar un enfoque estructurado de los tipos de recursos energéticos, pretendemos que
el alumnado adquiera unos conceptos generales sobre las implicaciones de la utilización de la energía,
así como sobre sus usos indirectos, de muchos de los cuales, posiblemente, ni siquiera será consciente. 

Entre  los  conceptos  previos  necesarios  para  abordar  este  tema  están  los  principios
termodinámicos  (la  conservación  de  la  energía  y  la  entropía  de  la  Unidad  1).  Estos  principios  se
cumplen con independencia de la forma concreta de energía que estemos manipulando. Por otra parte,
conviene no perder de vista la clasificación de los recursos por su renovabilidad y las medidas sobre la
sostenibilidad de los mismos (Unidad 2).



Podemos hacer una primera clasificación de las energías en función de su concentración. Es obvio
que las energías más concentradas serán las de más fácil utilización. 

Esto  no  significa  que  debamos  utilizarlas  siempre,  ya  que  supone  unos  elevados  costes en el
proceso  de  concentración;  por  ello  han  de  asociar  el  uso  de  una  energía  de  un  cierto  nivel  de
concentración con la realización de una tarea concreta. 

También es conveniente que comprendan el significado de las unidades TEC y TEP, que están en el
margen de la página 234, con la finalidad de que puedan interpretar mejor las actividades de esta
Unidad.

1.1. Calidad de la energía

Los conceptos «concentrada» y «dispersa» son muy relevantes respecto al tipo de energía.

Si se fijan en el apartado “más datos” de la parte inferior del margen de la página 233, podrán
tomar conciencia de algunos de los usos energéticos de energía muy concentrada que realizan en su
vida cotidiana; además, deben darse cuenta de si están utilizando el tipo de energía adecuado o si, por
el contrario, están incurriendo en un gasto extra por el uso de una energía demasiado concentrada. Por
ejemplo, la energía destinada a calentar sus casas y el agua que utilizan es, por regla general, energía
eléctrica,  lo  que  implica  un  despilfarro  de  energía  muy  concentrada,  al  igual  que  ocurriría  si  la
empleasen para calentar la comida (la temperatura requerida es menor de 100 ˚C). Esto puede servir
para fomentar la educación para un consumo más racional de la misma.

1.2. Rentabilidad económica

Son muy importantes los conceptos de recurso y reserva que están en el texto y representamos
mediante la Figura 9.2.  Así,  se consideran recursos todas las fuentes descubiertas y conocidas;  sin
embargo,  solo  serán  reservas  las  económicamente  rentables para  su explotación.  Puesto  que  este
factor  depende  de  la  tecnología  y  de  los  valores del  mercado,  puede  parecer  que  los  recursos  se
incrementan a lo largo del tiempo, cuando lo que ocurre en realidad es que reservas anteriormente
conocidas y que no eran rentables (quizá por existir otras de más fácil explotación) han pasado a serlo.
Por ejemplo, en el caso del petróleo, si agotamos todos los pozos de fácil acceso, los más inasequibles
se convertirán en rentables, por lo que dejarán de ser recursos y se convertirán en reservas. 

1.3. Rendimiento energético

 Se propone que, para analizar la eficiencia global de un sistema energético, debemos tener en
cuenta que, en la mayor parte de las ocasiones, solo consideramos la eficiencia de un subconjunto o
fase del sistema energético,  lo que puede dar lugar a interpretaciones erróneas sobre su eficiencia
total.  El  alumnado  ha  ser  capaz  de  deducir  la  relación  existente  entre  las  entradas  y  salidas  de
cualquier  sistema,  explicar  las  causas  que  su  baja  eficiencia  y  proponer  posibles  medidas  para
aumentarla, ya que no se pueden eludir los gastos inevitables (entrópicos), pero sí los innecesarios.

1.4. Coste energético

En muchos casos estamos consumiendo grandes cantidades de energía sin ser conscientes de ello,
tal  es  el  caso de  los  múltiples productos manufacturados que  empleamos,  que requieren ingentes
cantidades de energía para su fabricación y procesamiento. Por eso, este apartado tiene como objetivo
la toma de conciencia de los costes ocultos implicados en la fabricación de cualquier producto de
consumo habitual.

Con esta finalidad se propone la actividad 2 de la página 235. 

1.5. Sistemas energéticos

En este apartado, utilizamos la palabra «sistema» con un significado ligeramente distinto con que
lo hacemos en el resto del texto,  ya que ahora nos referimos a la cadena de transformaciones que
habremos de realizar en la energía, desde su obtención hasta su empleo final. En muchos casos esta



cadena  es  bastante  larga  y  sufre  múltiples  transformaciones,  lo  que  conlleva  un  gasto  energético
asociado a cada una de ellas. 

Creemos  que  sería  interesante  pedir  al  alumnado  que  elabore  varias  cadenas  energéticas,
señalando  los  convertidores  implicados  en  ellas,  y  que  aplique  y  verifique  los  principios
termodinámicos,  de  manera  similar  a  la  Figura  1.10  de  la  página  11,  comprobando  las  pérdidas
energéticas asociadas a los cambios entrópicos implicados en cada transformación.  De esta forma,
serán conscientes de que, cuanto más largo sea el sistema energético de transformación de la energía,
más pérdidas energéticas estarán implicadas. Por ejemplo, los dos sistemas energéticos representados
de la Figura 9.3 son menos eficientes que uno que parta, por ejemplo, del uso de la energía fotovoltaica
(luz solar célula de captación energía eléctrica) en el que hay menos eslabones. Con esa finalidad e
propone la actividad 1 de esta misma página.

2. Energías convencionales

En este apartado estudiamos las principales fuentes de energía que usamos en la actualidad, ya
que si observan con atención la Figura 9.5 de la página 236, los alumnos y alumnas concluirán que, hoy
por hoy, existe una dependencia del uso de los combustibles fósiles. Naturalmente, el tipo concreto de
energía que se utiliza depende de la clase vida, que no es uniforme en todo el planeta. El grado de
desarrollo condiciona los combustibles que se usan, de modo que existen grandes variaciones de un
país a otro.

En general,  el  uso de  combustibles  fósiles  es  el  más extendido,  lo  que  acarrea consecuencias
ambientales ya que, si todos los países alcanzaran el mismo nivel de vida, se dispararía el consumo
energético;  pues,  como  es  lógico,  las  grandes  poblaciones  de  los  países  actualmente  en  vías  de
desarrollo,  desean  las  mismas  comodidades  que  las  de  los  países  desarrollados.  Esto  implica  un
enorme desafío para sus gobiernos, que se enfrentan al problema de intentar solventar, a medio y
largo plazo, un incremento casi exponencial de la demanda, de modo que muchos de ellos contemplan
como  solución  barata  la  energía  nuclear.  La  única  solución  es  una  profunda  (y  bastante  costosa)
investigación sobre fuentes de  energía  alternativas,  así  como el  desarrollo de aparatos y  sistemas
eficientes, que proporcionen el mismo nivel de vida a un coste energético mucho menor y originando
menos impactos ambientales (contaminación, cambio climático, residuos, etcétera).

Es  muy  importante  que  sepan  explicar  con  claridad  cómo  funciona  una  central  térmica
convencional:  que  tengan  claro  que,  los  combustibles  utilizados  en  ella  (gas  natural,  carbón  y
derivados líquidos del petróleo). Y también que conozcan el funcionamiento de las centrales térmicas
de ciclo combinado y que expliquen las ventajas de estas últimas respecto a las convencionales. 

En las siguientes páginas hay animaciones explicativas de ambos procesos:

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-
electricidad/

https://www.youtube.com/watch?v=TuL3nI_3X6g

http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1343-
central-ciclo-combinado

También es conveniente que busquen información sobre las técnicas de fracking y que indiquen
su fundamento y los inconvenientes a los que se enfrenta.

http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/10/130903_video_fracking_animacion_a
m

Y sobre las centrales hidroeléctricas de funcionamiento estándar o las de bombeo

http://www.fenercom.com/pages/pdf/formacion/09-10-2013-Almacenamiento%20de
%20Energia%20IV/01-Almacenamiento-de-Energia-mediante-bombeo-Iberdrola



Respecto a la energía nuclear de fisión se trata de un tema muy espinoso, ya que debido a terribles
accidentes, como el de Fukusima, Chernobil y el de la isla de las Tres Millas, somos conscientes de sus
graves peligros; sin embargo, muchos países no pueden prescindir de su utilización. 

Es  necesario  recordar  que,  si  las  fuentes  de  energía  alternativas,  en  un  futuro,  no  fuesen
realmente viables a gran escala para cubrir nuestras necesidades energéticas, tendríamos que recurrir
a la energía nuclear. 

Así mismo hay que investigar para solventar el problema de los residuos nucleares (Unidad 10),
problema para el cual aún no hay una solución que convenza a todo el mundo.

3. Energías alternativas

En este epígrafe hemos partido de un mapa conceptual de las energías procedentes del Sol (Figura
9.12)  y  hemos  ido  desarrollando  cada  una  de  las  mismas,  abordando  cada  una  en  función  de  la
disponibilidad para su utilización y de las ventajas e inconvenientes que presenta su empleo.

Posteriormente se ha incluido otro apartado con las energías independientes de la solar: energía
mareomotriz, geotérmica y la del hidrógeno. En la página final de esta unidad, profundizamos en esta
última, por considerarla con posibilidades de futuro.

4. Uso eficiente de la energía

Hemos insistido en medidas como la cogeneración, las de ahorro en los tres sectores de consumo
y sobre todo en las medidas de carácter personal, puesto que son las más fácilmente aplicables a nivel
personal. 

Páginas de consulta sobre la procedencia, el consumo y las alternativas de la energía en España:

http://www.idae.es/index.php/idpag.802/relcategoria.1368/relmenu.363/mod.pags/me
m.detalle

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_en_espa
na_2013.pdf

Agencia Internacional de la Energía:

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_20
15.pdf

5. Recursos minerales

Muchos estudios de los recursos minerales se basan en la clasificación de los mismos según su
origen geológico o según el metal que se extrae de ellos. 

Sin  embargo,  la  tendencia  internacional  actual  del  tratamiento  de  este  tema,  dentro  de  los
contenidos de las Ciencias Ambientales, es estudiar los minerales en función de su uso, analizando sus
ventajas e inconvenientes y haciendo un seguimiento de los cambios de tendencias en cuanto a su
utilización. 

De esta manera, se pueden deducir las repercusiones que tienen sobre el medioambiente, que, de
lo contrario, partiendo de un tratamiento más geológico, pasarían totalmente desapercibidas. 

Con este enfoque, podemos hacer hincapié y destacar que los recursos minerales poseen una gran
importancia  estratégica;  tanto  es  así  que  algunas  guerras han tenido su origen  en disputas sobre
ciertos  yacimientos  de  gran  relevancia;  y,  en  numerosas  ocasiones,  la  importancia  política  de
determinados países ha sufrido altibajos, condicionados, en parte, por la posesión o carencia de un
determinado mineral que resultaba de utilidad en un determinado momento histórico. 

http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_en_espana_2013.pdf
http://www.minetur.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_en_espana_2013.pdf
http://www.idae.es/index.php/idpag.802/relcategoria.1368/relmenu.363/mod.pags/mem.detalle
http://www.idae.es/index.php/idpag.802/relcategoria.1368/relmenu.363/mod.pags/mem.detalle
http://www.fenercom.com/pages/pdf/formacion/09-10-2013-Almacenamiento%20de%20Energia%20IV/01-Almacenamiento-de-Energia-mediante-bombeo-Iberdrola
http://www.fenercom.com/pages/pdf/formacion/09-10-2013-Almacenamiento%20de%20Energia%20IV/01-Almacenamiento-de-Energia-mediante-bombeo-Iberdrola
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/10/130903_video_fracking_animacion_am
http://www.bbc.com/mundo/video_fotos/2013/10/130903_video_fracking_animacion_am
http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1343-central-ciclo-combinado
http://www.unesa.es/sector-electrico/funcionamiento-de-las-centrales-electricas/1343-central-ciclo-combinado
https://www.youtube.com/watch?v=TuL3nI_3X6g
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/
http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/produccion-de-electricidad/


Es de destacar que la importancia de un recurso mineral está directamente relacionada con su
aplicación directa, dependiendo de la tecnología que lo produce. De ahí la importancia de que valoren
cómo los recursos se convierten en reservas. 

A continuación, exponemos contenidos e información referidos a la explotación de un mineral de
especial  importancia,  como  es  el  aluminio,  y  hacemos  una  exposición  de  los  principales  impactos
ambientales originados por la minería en general; y del aluminio y los áridos en particular. 

Este epígrafe se puede trabajar a partir de las actividades, en las que se analizan los impactos
originados por la minería a partir de fotografías, relacionando estos contenidos con el estudio de la
EIA y la elaboración de matrices para su evaluación, de la Unidad 3, como es el caso de la actividad 11
y de la actividad 13, en la que se analizan los impactos ambientales generados por las graveras. 

Son aconsejables también análisis de la evolución del consumo de metales y áridos, indicando las
posibles causas de los altibajos, en la actividad 12. Y haciendo un repaso de los contenidos de esta
unidad y de los problemas sociopolíticos y económicos derivados de la explotación del coltán, en la
actividad 14. 

A  continuación,  añadimos  algunos  datos  por  si  se  considera  necesario  incluirlos  en  las
explicaciones o como información complementaria:

1. Una tabla con los recursos minerales metalíferos frecuentemente utilizados por la humanidad.

2. El origen geológico de los minerales más utilizados.

3. Y páginas de consulta sobre recursos minerales.

Origen geológico de los minerales más utilizados

-  Aluminio.  Surge  como  consecuencia  del  proceso  de  meteorización  química  de  los  suelos
tropicales (lateritas). 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf
https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld_Statistics_2015.pdf


-  Hierro.  Se  origina  en  el  proceso  de  segregación  magmática  (los  materiales  más  densos
cristalizan  antes  y  se  van  al  fondo  de  la  cámara  magmática).  También  puede  tener  origen
sedimentario. 

- Manganeso. Surge como consecuencia del proceso de meteorización. 

- Cromo. Al igual que el hierro, por segregación magmática. 

- Titanio. Por segregación magmática y en placeres. Las corrientes de agua arrastran sedimentos;
los de menor densidad van en suspensión y los de mayor se depositan sobre las zonas más hondas de
los lechos de los cursos de agua. Estos depósitos constituyen los placeres, en los que se acumula un
mineral debido a su mayor peso específico que los que lo acompañan. 

-  Cobre.  Se  origina  en  yacimientos  hidrotermales  (el  agua  subterránea  cuando  se  pone  en
contacto con lugares en los que existen magmas, se calienta y disuelve y arrastra a otros lugares a
algunos minerales de las rocas por las que atraviesa y los deposita en otras zonas). También puede
originarse por metamorfismo de contacto o como resultado de procesos de meteorización. 

- Plomo y cinc. En yacimientos hidrotermales. 

- Estaño. En placeres y en yacimientos hidrotermales. 

- Plata. Por procesos de meteorización y en yacimientos hidrotermales. 

- Oro. En placeres (en el caso de Las Médulas de la Fig. 13.46 se ve que, en comparación con las del
fondo, las montañas del primer plano fueron destruidas por los romanos con la finalidad de obtener
oro: abrían un túnel en una de ellas, por el que introducían agua a presión, que arrastraba los terrenos
hasta unas grandes balsas, en las que se recogía el oro). También se puede originar en yacimientos
hidrotermales.

- Mercurio. En yacimientos hidrotermales.

- Uranio. Por segregación magmática.

Páginas de consulta sobre recursos minerales

http://minerals.usgs.gov

Los minerales industriales en la vida cotidiana (artículo):

http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/164750/216755

Los minerales industriales en Castilla y León:

http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/rocas-
industriales/contenidos/minerales_industriales_cyl.pdf

5. UNIDAD 10: OTROS RECURSOS Y SU GESTIÓN

5.1. Programación de la Unidad 10

UNIDAD 10

OTROS RECURSOS Y SU GESTIÓN

Temporalización: 3 semanas
Contenidos Objetivos Criterios de 

evaluación
Estándares de aprendizaje
evaluables 

Competencias 
clave

1. El agua como • Planificar y 56. Clasificar el agua 56.1. Identifica el agua como L, MCT, AA



recurso

2. El ciclo del 
agua: Balance 
hídrico. 
Influencia 
humana en el 
ciclo hidrológico.

3. Usos del agua: 
urbanos, 
industriales, 
agrícolas, 
energéticos, usos
recreativo y d 
navegación, usos 
ecológicos o 
medio 
ambientales.

4. Gestión del 
agua y 
planificación 
hidrológica. 
Medidas de 
carácter general. 
Soluciones de 
carácter técnico, 
soluciones de 
carácter político.

5. El paisaje 
como recurso. 
Componentes. 
Elementos 
visuales. 
Clasificación de 
los paisajes. 
Impactos en el 
paisaje, calidad 
visual, fragilidad 
y capacidad de 
absorción 
visuales. La 
conservación del 
paisaje: espacios 
protegidos. 
Protección de 
espacios 
naturales en 
España. Reservas
de la biosfera. 

6. Residuos. 
Concepto.

7. Tipos de 
residuos: 
urbanos, 
sanitarios, 
industriales, 
radiactivos, 
agrícolas, 
ganaderos y 
forestales.

8. La gestión de 
los residuos. 
Disminución y 
valorización. 
Transformación. 
Eliminación. 

evaluar la situación
de los recursos 
hídricos de una 
zona concreta, a 
partir de los datos 
del ciclo del agua, 
aplicando medidas 
encaminadas a 
aumentar dichos 
recursos y otras 
medidas como la 
reutilización de 
agua. 

• Identificar los 
componentes 
paisajísticos a 
partir de 
fotografías. 

• Analizar la 
calidad visual, la 
fragilidad visual y 
la capacidad de 
absorción de 
impactos en 
paisajes diversos. 

• Recopilar, 
analizar y realizar 
una valoración 
crítica a partir de 
datos sobre la 
recogida y 
tratamiento de 
residuos en tu país 
o en tu localidad. 

• Clasificar la 
basura doméstica 
según el destino y 
la capacidad de 
reutilización, 
valorar la 
necesidad de 
promover cambios 
de actitudes 
fomentando la 
reducción del 
consumo, la 
reutilización y el 
reciclado («regla 
de las tres erres») 
de los distintos 
productos y 
recursos.

como recurso 

57. Relacionar las 
interacciones en el 
ciclo del agua con un 
mejor 
aprovechamiento de 
la misma.

58. Reconocer la 
importancia de una 
adecuada gestión del
agua a través de los 
planes hidrológicos. 

59. Describir los 
componentes y 
elementos visuales 
de un paisaje, 
valorando 
consecuencias de su 
utilización. 

60. Evaluar la 
calidad visual y la 
fragilidad de un 
paisaje, utilizando 
los factores que los 
determinan. 

61. Determinar los 
beneficios que se 
obtienen de la 
explotación de los 
recursos, 
considerando los 
perjuicios de su 
agotamiento y los 
del impacto sobre el 
paisaje que origina 
su explotación. 

recurso potencialmente 
renovable, aportando 
justificación.

56.2. Conoce el concepto de 
estrés hídrico.

57.1. Cita los diferentes usos
del agua relacionando sus 
límites con el ciclo 
hidrológico.

57.2. Conoce y propone una 
serie de medidas que pueda 
seguir la ciudadanía 
encaminadas a aprovechar 
mejor los recursos hídricos 
de los que se disponen.

57.3. Interpreta el balance 
hidrológico y lo relaciona 
con el estrés hídrico de una 
zona o región.

58.1 Expone los objetivos y 
medidas que se deben 
contemplar en una buena 
planificación hidrológica.

59.1. Describe los 
componentes del paisaje 
mediante el empleo de 
imágenes.

59.2. Describe los elementos
visuales del paisaje en 
imágenes propuestas.

60.1. Evalúa la calidad visual
y la fragilidad de un paisaje, 
utilizando los factores que 
los determinan. 

61.1. Define el concepto de 
impacto paisajístico.

61. 2. Cita impactos 
producidos en el paisaje y 
describe las causas

61.3. Propone acciones 
encaminadas a la 
recuperación de los 
paisajes.

61.4. Valora determinados 
hábitos o conductas 
respecto al uso y disfrute de 
un paisaje.

61.5. Conoce la legislación 
española sobre algunos 
impactos ambientales y las 
normas de prevención 
aplicables.

L, MCT, D, AA, SC, 
IEE

L, MCT, AA, SC, 
IEE. 

L, MCT

L, MCT, D, AA, SC

L, MCT, D, AA, SC, 
IEE, CEC. 

http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/rocas-industriales/contenidos/minerales_industriales_cyl.pdf
http://ocw.usal.es/ciencias-experimentales/rocas-industriales/contenidos/minerales_industriales_cyl.pdf
http://www.raco.cat/index.php/ect/article/viewFile/164750/216755
http://minerals.usgs.gov/


Gestión de 
residuos en 
España. 62. Enumerar figuras

de protección de 
espacios naturales 
en España.

63. Explicar el 
concepto de residuo.

64. Determinar el 
origen de los 
residuos, las 
consecuencias de su 
producción 
valorando la gestión 
de los mismos.

62.1. Cita y valora la 
protección de los espacios 
naturales.

62.2. Argumenta la 
necesidad de protección de 
los espacios naturales y sus 
consecuencias.

63.1. Define el concepto de 
residuo y argumenta el 
origen de los residuos 
valorando su gestión.

63.2. Indica variables que 
puedan incidir en la 
disminución de la 
producción de residuos

64.1. .Cita los diferentes 
tipos de residuos indicando 
su origen

64.2. Argumenta el origen 
de los residuos valorando su
gestión

64.3. Analizar las ventajas e 
inconvenientes de los 
diferentes sistemas de 
eliminación y tratamiento 
de los residuos sólidos

64.4. Relaciona el consumo 
de algunos productos y el 
deterioro del medio.

64.5. Expone políticas 
ambientales adecuadas la 
defensa del medio

64.6. Propone actitudes y 
acciones, individuales, 
estatales e 
intergubernamentales que 
minimicen las 
repercusiones ambientales.

L, MCT, ,AA

SC, IEE.

L, MCT, D, AA, SC, 
IEE, CEC.



Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor IEE

Conciencia y expresiones culturales CEC

UNIDAD 10: OTROS RECURSOS Y SU GESTIÓN

N º de la 
actividad

COMPETENCIAS CLAVE CRITERIOS  DE
EVALUACIÓN

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES

1 L, MCT, AA, SC, IEE. 56, 58 56.1, 58.1. 

2 L, MCT, AA, SC. 57,58 57.1, 57.2, 57.3, 58.1.

3 L,  MCT,  SC,  IEE,
CEC, 

58 58.1.

4 L,  MCT,  D,  AA,  SC,
IEE, CEC, 

62 62.1, 62.2.

5 L, MCT, D, AA, IEE, 64 64.1, 64.2, 64.3

6 L,  MCT,  D,  AA,  SC,
IEE, CEC, 

64 64.3

7 L, MCT, D, AA, SC. 64, 64.1. 64.2

8 L,  MCT,  D,  AA,  SC,
IEE, CEC, 

63, 64 63.1, 64.3, 64.5, 64.6.

9 L, MCT, D, AA. 56, 58 56.1, 58.1

10 L, MCT, AA, SC, IEE. 59, 60, 61 59.1, 59.2, 60.1, 61.1, 61.2

11 L,  MCT,  D,SC,  IEE,
CEC, 

64 64.2, 64.3, 64.5, 64.6.

Lo usado 
tiene mucho 
valor

L, MCT, D, AA, IEE,
SC.

64 64.5, 64.6

5.3. Orientaciones metodológicas 

En  la  presente  unidad abordamos  el  estudio  de  los  dos  recursos  naturales  (agua  y  paisaje)
restantes.  Además  de  las  consecuencias  del  uso  de  los  recursos  vistas  en  otras  unidades
(contaminación y sobreexplotación), estudiamos ahora su génesis y su gestión.

En la primera parte de la unidad se estudia el agua como recurso básico. Nuestro planeta posee
gran cantidad de agua, recurso natural indispensable para la vida. El problema es que, actualmente,
nos enfrentamos a la denominada por los expertos «crisis mundial del agua». Los motivos de esta
crisis son la incorrecta gestión de los recursos hídricos, la falta de agua en muchos países del mundo y
su despilfarro en otros, el deterioro de su calidad por vertido de residuos y los conflictos que genera su
reparto.

Se reflexionará sobre de esta crisis y la  situación actual  del  recurso del agua a través de una
cuantificación  del  ciclo  hidrológico.  También  se  analizarán  las  intervenciones  humanas  que
contribuyan a un mejor aprovechamiento del recurso, sin que las repercusiones ambientales puedan
ocasionar un desequilibrio grave en este sistema cerrado.

Por otra parte,  haremos una descripción de los usos del agua por sectores,  si  bien su análisis
también se puede abordar desde el punto de vista de sus usos prioritarios o de sus usos consuntivos,
como reflejamos en la Figura 10.4 de la página 253 del libro del alumno.



Se estudiará,  asimismo, la gestión del agua, es decir,  el  conjunto de medidas que es necesario
incluir dentro de una planificación hidrológica óptima, enmarcada en un desarrollo sostenible.

El paisaje es otro recurso natural que se debe analizar para así comprenderlo y ser capaces de
conservarlo.

En  primer  lugar,  lo  definiremos  y  enumeraremos  los  elementos  que  lo  integran,  para  a
continuación aprender el concepto de grado de impacto paisajístico y de calidad de un paisaje, lo que
nos llevará a abordar el estudio de los diferentes métodos, figuras ambientales y leyes encaminadas a
protegerlo.

En la parte final de unidad nos enfrentaremos a los residuos. La enorme cantidad y variedad de
ellos, generados por el consumo de recursos constituye uno de los problemas ambientales más graves
de la actualidad. Veremos que la solución pasa por una correcta gestión de residuos, integrada en una
estrategia de desarrollo sostenible y por una aplicación personal de «la regla de las tres erres» y del
«principio de ecoeficiencia», expuesto en la página 268 del libro del alumno.

1. El agua como recurso

En este apartado queremos que el alumnado tome conciencia de varios hechos respecto al agua
como recurso:

 El agua es imprescindible para el desarrollo de la vida.

 Las necesidades de agua aumentan con el incremento de la calidad de vida.

 El agua es un recurso renovable, pero limitado.

 El agua es un recurso limitado por su distribución desigual en el espacio y en el tiempo.

 Grandes masas de agua sufren procesos de contaminación que reducen su uso.

Es necesario tomar medidas no solo locales o nacionales, sino también mundiales, para regular y
administrar de forma sostenible el uso del agua.

Una  vez  analizados  estos  hechos,  puede  plantear  al  alumno  la  realización  de  la  Actividad
complementaria número 1.

Actividad 1

Observa  el  diagrama  causal  y  explica  qué  factores  climáticos  y  sociales  influyen  en  la
disponibilidad de agua de un determinado país y cómo influyen la toma de decisiones políticas.
Introduce en ese diagrama causal las variables «aumento de turismo» e «intrusión salina», y
señala cómo repercuten en la cantidad de agua disponible.



Se trata de conseguir que el alumnado deduzca, a partir de sus ideas previas, que la disponibilidad
de agua de un país depende de factores como:

 La situación geográfica.

 El régimen de precipitaciones.

 La densidad de población.

 El tipo de actividades desarrolladas, que irá unido al estado de desarrollo y a la calidad de vida.

Por otro lado, se pretende que el alumnado aplique sus conocimientos sobre la teoría de sistemas
al interpretar el diagrama causal de los recursos hídricos de una zona, y por ello, ha de explicar que la
toma  de  decisiones  políticas,  como el  hecho  de  trasvasar  agua  de  unas  zonas  a  otras,  implica  un
aumento de la cantidad de agua disponible, lo que a su vez permitirá un incremento de los usos del
agua en la zona.

El aumento del turismo incrementa la población de la zona, lo que produce, a su vez, un aumento
de  la  demanda  de  agua  para  uso  doméstico  o  urbano,  haciendo  disminuir  la  cantidad  de  agua
disponible  en  la  zona.  La  salina  provoca  una  «contaminación»  de  los  acuíferos,  al  provocar  su
salinización y ello hace des

2. El ciclo del agua

Para  facilitar  el  estudio  de  este  epígrafe,  aconsejamos  retomar  y  repasar  los  contenidos  ya
estudiados sobre el ciclo del agua de la página 139 de la Unidad 6 del libro del alumno.

Se recomienda la realización de la Actividad complementaria dos

Actividad 2

Observa la Figura siguiente que representa el balance hídrico terrestre y responde a las
preguntas.



a) Balance hídrico continental.

Entradas = precipitaciones =...

Salidas = evaporación + escorrentía =...

Balance: entradas – salidas =...

¿Cómo es el balance hídrico continental? Razona tu respuesta.

b) Balance hídrico oceánico

Entradas = precipitaciones + escorrentía =...

Salidas = evaporación =...

Balance: entradas – salidas =...

¿Existe equilibrio hídrico en los océanos? Razona tu respuesta

c) Balance hídrico global =...

Precipitación continental =...

Evaporación continental =...

Precipitación oceánica =...

Evaporación oceánica =...

Precipitación total =...

Evaporación total=…

d) Balance = precipitación total – evaporación total =...



¿Existe  equilibrio  a  nivel  del  sistema  terrestre?  Razona  tu  respuesta.  ¿Qué  supone  la
escorrentía?

Con esta actividad el alumnado ha de observar, calcular, comparar y obtener conclusiones sobre el
balance hídrico terrestre. Su resolución es la que sigue:

a) Balance hídrico continental.

Entradas = Precipitaciones = 106 miles de km3/año.

Salidas = Evaporación + escorrentía = 69 + 37 = 106 miles de km3/año.

Balance = Entradas - Salidas = 106 – 106 miles de km3/ año = 0.

Resulta balance = 0. Existe equilibrio, al considerar la escorrentía.

Si únicamente tenemos en cuenta la precipitación y la evaporación, observamos que el balance
hídrico continental sería positivo con un exceso de +37.

Balance Continental = Precipitación – Evaporación = 106 – 69 = +37.

b) Balance hídrico oceánico.

Entradas = Precipitaciones + Escorrentía = 382 + 37 = 419 miles de km3/año.

Salidas = Evaporación = 419 miles de km3/año.

Sí existe equilibrio si consideramos la escorrentía, porque las entradas resultan ser equivalentes a
las salidas. 

Si solo tenemos en cuenta las precipitaciones y la evaporación, el balance resulta negativo en –37
miles de km3/año.

c) Balance hídrico global.

Precipitación continental = 106 miles de km3/año.

Precipitación oceánica = 382 miles de km3/año.

Precipitación total = 488 miles km3/año.

Evaporación continental = 69 miles de km3/año.

Evaporación oceánica = 419 miles de km3/año.

Evaporación total = 488 miles de km3/año.

Balance = Precipitación total - Evaporación total = 488 – 488 = 0.

Puesto que las entradas de materia en el sistema son

488 miles de km3/año y las salidas como evaporación también suponen la misma cantidad, de ahí
que consideremos el ciclo del agua cerrado.

Hay que señalar que el ciclo no es totalmente cerrado, dado que pueden existir pequeños aportes
de vapor de agua a través del vulcanismo y pérdidas al disociarse el vapor de agua por acción de los
rayos UVA.

La escorrentía, el flujo de agua desde los continentes hacia mares y océanos a través del flujo de
corrientes superficiales y subterráneas, permite que se equilibre el sistema, es decir, que el balance
positivo de los continentes se equilibre con el balance negativo de los océanos.

3. Usos del agua

En este apartado, es importante que el alumnado interprete el esquema que se representa en la
Figura 10.4 de la página 253, que pone de manifiesto las diferentes maneras de clasificar los usos del
agua. 



Asimismo, los alumnos y alumnas han de llegar a manejar los conceptos de uso consuntivo y no
consuntivo del agua.

Se  analizarán e  interpretarán  las  Figuras 10.5  y  10.6,  por  ejemplo,  que  permitirán al  alumno
deducir las necesidades de agua por sectores de actividad y analizar las causas y las repercusiones,
tanto a nivel mundial, como nacional, y, si se disponen de datos, también a nivel local.

En relación a los usos del agua señalar que a nivel  mundial  las mayores necesidades de agua
corresponden a los usos agrícolas. Sin embargo en España se demanda un porcentaje aún mayor para
dicho uso, mientras que se demanda un porcentaje menor que a nivel mundial en el uso industrial. En
cuanto a los usos domésticos la diferencia es muy pequeña.

Se propone la realización de la siguiente Actividad complementaria.

Actividad 4



La gráfica de la Figura superior nos muestra la utilización de agua en los distintos sectores
de actividad en varias regiones del mundo.

a) Analiza y comenta las diferencias que observas en la demanda por sectores de actividad
y regiones del mundo. 

b) ¿Cuáles son las causas que influyen en las diferencias que has indicado?

c) ¿Cuál es la actividad que demanda una mayor cantidad de agua a escala mundial? ¿Y la
que menos?

d) ¿Crees que la disponibilidad de agua puede afectar al desarrollo de un país? Razona tu
respuesta.

Se trata de que los alumnos y alumnas observen y extraigan conclusiones sobre los contenidos de
este epígrafe a partir de datos aportados mediante gráficos.

a) y b) En relación con las dos primeras cuestiones: en la mayoría de países, un menor consumo
de agua corresponde a usos domésticos. El consumo agrícola es el que demanda mayor cantidad de
agua, al que le sigue el consumo industrial. 



Al exponer las razones de las diferencias entre ellos, ha de hacer mención al nivel de vida (los
países con un nivel de vida más elevado utilizan más cantidad para usos domésticos) y al nivel de
desarrollo  (en  los  países  desarrollados,  casi  dos  quintas  partes  del  agua  son  consumidas  por  la
industria, en fábricas o para la producción de energía; los países en vías de desarrollo emplean casi el
85 % del agua para la obtención de alimentos, esto es, en la agricultura). Igualmente, las diferencias
entre países también vienen determinadas por una alta densidad de población, a la que se une una
mayor necesidad de alimentos.

c)  En  todo  el  mundo,  la  agricultura  representa  más  del  70  %  del  consumo  de  agua  dulce,
principalmente  para el  riego  de  cultivos  agrícolas.  La  demanda  doméstica  es  la  que  requiere  una
menor cantidad de agua, excepto en Oriente Medio y Norte de África, donde la demanda industrial es
menor;  pero  en  las  zonas  urbanas  de  los  países  desarrollados  y  en  vías  de  desarrollo  se  está
incrementando como consecuencia del aumento del número de electrodomésticos, la higiene personal
y el riego de jardines.

d) La respuesta es sí,  puesto que la disponibilidad de agua facilita un abastecimiento de agua
potable y su saneamiento,  la obtención de energía eléctrica y la expansión de los regadíos y de la
industria.

Para consultar datos relativos a consumo de agua 

http://www.fundacionaquae.org/wiki/el-agua-en-espana%20

http://www.ine.es

http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/

http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/escasez/consumo.html

4 La gestión del agua: planificación hidrológica

A través de los contenidos que forman parte de este epígrafe,  los alumnos podrán reflexionar
sobre la mayor eficiencia en el uso del agua y las diferentes medidas que se pueden aplicar para lograr
una correcta gestión del agua.

 Se puede profundizar, mediante la realización de trabajos de investigación, en el conocimiento de
algunas de las medidas que se incluyen en la planificación hidrológica y debatir sobre ellas.  Como
ejemplo la realización de trasvases entre cuyas ventajas se pueden comentar: reparto solidario del
recurso, evitando que se convierta en un factor limitante del desarrollo económico, social y calidad de
vida en zonas deficitarias; igualmente, un trasvase permite la protección de ecosistemas fluviales y
lacustres,  así  como de zonas húmedas afectadas por la escasez.  Entre sus inconvenientes:  hay que
decir que un trasvase puede provocar malestar en las regiones donantes que quizá desemboque en
conflictos  entre  comunidades;  pérdidas  durante  el  transporte  de  agua.  Otro  inconveniente  es  la
construcción del sistema de canales que ocasiona un gran impacto ambiental (movilización de grandes
cantidades  de  tierra;  barreras  para  la  fauna;  modificaciones  en  los  cauces  fluviales;  importante
impacto visual; etc.). Se puede indicar a los estudiantes que representen los impactos en una matriz
simplificada de Leopold.

Se puede comentar el  Plan Hidrológico Nacional (PHN) que presentaba cuatro alternativas de
trasvase con destino al Sureste de la península, desde los ríos Ebro, Duero y Tajo. 

Se proponía la opción del trasvase del Ebro por considerar que ofrece mayores ventajas, menor
impacto ambiental y no obliga a la construcción de nuevos embalses. Por otro lado considera que el
Ebro cuenta con los excedentes más amplios,  a  pesar de que Aragón padece falta de agua por las
insuficientes obras hidráulicas. La opción del trasvase del bajo Duero es la más cara y además obligaría
al empleo de agua del Ebro. La opción del trasvase del Tajo implicaría deficiencia en la calidad y unos
mayores  impactos  ambientales  al  tener  que  rodear  los  parques  nacionales  Tablas  de  Daimiel  y
Cabañeros. El Real Decreto Ley 2/2004, de 18 de junio, por el que se modifica la Ley 10/2001, de 5 de

http://hispagua.cedex.es/sites/default/files/especiales/escasez/consumo.html
http://www.wwf.es/que_hacemos/agua_y_agricultura/
http://www.ine.es/revistas/cifraine/0108.pdf
http://www.fundacionaquae.org/wiki/el-agua-en-espana%20


julio,  del  Plan  Hidrológico  Nacional,  recoge  medidas  que  se  circunscriben  estrictamente  a  la
derogación de los preceptos que regulan el trasvase del bajo Ebro y a la aprobación del desarrollo de
los proyectos prioritarios y urgentes para la mejora de la disponibilidad de agua para las cuencas
deficitarias o con graves problemas de sobreexplotación y contaminación de acuíferos. 

Se  podrían  comentar  los  problemas  que  el  trasvase  Tajo-Segura  ha desencadenado  como  los
serios conflictos entre Murcia, Valencia y Castilla-La Mancha. Las cuencas receptoras reclaman más
agua para un uso agrícola fundamentalmente, mientras que los donantes exigen que se respeten los
acuerdos, puesto que no se puede generalizar que el nivel de los caudales siga siendo excedentario
para estar sometidos a los cambios en la climatología. 

En España existe un déficit hídrico y en épocas de sequía ese volumen se incrementa, surgiendo
problemas de abastecimiento en algunas regiones. Las causas son:

• El desigual reparto de los recursos en las diferentes cuencas, debido básicamente a la irregularidad
de las precipitaciones. La España húmeda, que corresponde al 11 % del territorio, cuenta con un 41 %
de los recursos totales. La España seca, con más superficie y población, posee menos recursos.

• La irregularidad temporal de las precipitaciones, con periodos secos y húmedos.

Además se puede realizar un trabajo sobre análisis de las campañas de concienciación en relación
al uso del agua, que permitan al alumno reflexionar sobre la importancia de las campañas de ahorro de
agua y analice los mensajes que a través de la misma se intentan hacer llegar a la población. En algunas
de ellas la idea que se transmite a través de esos mensajes publicitarios es que a consecuencia de la
sequía,  que ha hecho disminuir  las reservas de agua, es preciso ahorrar agua.  El  fin,  por tanto,  es
disminuir el consumo de agua. Hay que destacar que, mientras dura la época de sequía, esta clase de
medidas son eficaces, pero puede ocurrir que, cuando se produzcan de nuevo precipitaciones, el gasto
se incremente de nuevo. Más eficaz será una educación ambiental encaminada a valorar el agua como
recurso, pues «el agua es valiosa antes y después de una sequía».

Para consultar la legislación y trabajar sobre ella:

http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Marco_normativo_planificacion.aspx

5. El paisaje como recurso

En  este  apartado  se  expone  el  concepto  de  paisaje,  y  las  diferencias  entre  fenosistema  y
criptosistema, dentro de los componentes del mismo. Además su consideración como recurso y que
cada persona  percibe  el  paisaje  de  una forma diferente,  en función de  sus valores culturales,  sus
experiencias y sus aspiraciones. Esto lleva al establecimiento de unas preferencias en relación con los
tipos de paisajes. 

5.1. Componentes del paisaje

Trataremos de conseguir que el alumnado maneje e identifique los componentes que conforman
los paisajes para su aplicación en la descripción de estos. Además, gracias al conocimiento de algunos
seres  vivos  y  de  su  presencia  podrán  interpretar  aspectos  ocultos  del  paisaje,  es  decir  se  puede
comentar la importancia de los indicadores del paisaje. 

Los indicadores del paisaje son componentes que nos informan sobre aspectos ocultos del mismo
(tipo de suelo, salinidad, grado de humedad, etc.). Como ejemplo, cabe citar los bioindicadores, seres
vivos  que  con  su  presencia,  ausencia  o  actividad  aportan  datos  sobre  suelo,  salinidad,  madurez,
incendios,  etc.  Entre ellos las eneas  (Typha sp),  que indican agua cerca de la superficie; los juncos
(Juncus inflexus)  señalan agua más profunda; las jaras (Cistus ladaniferus) nos informan de incendios
recientes;  las  ortigas (Urtica  dioica) son  indicadoras  de  suelos  ricos  en  nitratos;  los  cantuesos
(Lavandula pedunculata) son típicos de suelos silíceos.

http://www.magrama.gob.es/es/agua/legislacion/Marco_normativo_planificacion.aspx


En  este  apartado  se  pueden  trabajar  las  imágenes  del  libro  del  alumno  para  identificar  los
distintos componentes del paisaje y su importancia en el mismo.

5.2. Elementos visuales del paisaje

El objetivo de este punto es que el alumnado maneje e identifique los elementos visuales que
conforman los paisajes para su aplicación en la descripción de estos: color, forma, línea, textura, escala
y  configuración  espacial.  Se  puede  trabajar  utilizando  la  tabla  siguiente  donde  se  recogen  las
características que definen cada elemento y que permitirán la descripción de paisajes empleando los
elementos visuales.

5.3. Clasificación de los paisajes

Hacemos  una  breve  clasificación  de  los  paisajes  desde  diversos  puntos  de  vista.  Se  pueden
emplear las imágenes del texto para aplicar los contenidos de este epígrafe.

5.4. Impactos producidos en el paisaje,

Es importante que el alumnado defina correctamente el concepto de impacto paisajístico, sepa
reconocer los impactos en diferentes paisajes y proponga medidas para la restauración paisajística. 

Incluimos esta información que puede ser utilizada para completar estos contenidos.

Actuaciones de corrección paisajística

La realización de un proyecto que afecta a un territorio (extracción de recursos, obras civiles,
etc.), debe tener en cuenta el paisaje, ya que se puede ocasionar en él un grave deterioro, así como una
pérdida de calidad visual. 



Una vez realizada la evaluación del  impacto visual  sobre  el  paisaje y  clasificadas las  posibles
consecuencias,  se  han  de  introducir  las  medidas  correctoras  que  forman  parte  de  la  restauración
paisajística y que son: 

•  Remodelación del terreno para adecuarlo a la topografía local por medio de criterios como los
siguientes:

– Intentar reproducir la topografía previa a la actuación, cuando sea posible, y tratar de asemejar
la remodelación a las formas del paisaje dominante en la zona.

– No introducir elementos que añadan artificialidad, es decir, que posean líneas rectas o ángulos
marcados.

–  Respetarla  escala  topográfica  del  lugar  y  no  introducir  elementos  de  tamaños  des
proporcionados con relación al relieve existente 

– Utilizarla topografía para integrar o disimular elementos nuevos 

• Establecimiento de una cubierta vegetal, que permita mejorar y acondicionar el suelo con el fin de
protegerlo frente a los procesos de erosión, y ocultación o integración, en la medida del o posible, de
elementos artificiales visibles. 

Para ello se siguen estos criterios:

–  Seleccionar  especies  teniendo  en  cuenta  la  forma,  tamaño,  color,  textura,  de  manera  que
visualmente sea lo más coincidente posible con la vegetación propia del entorno.

– Disponer espacialmente la vegetación para lograr una buena relación visual con el entorno, de
forma  que  oculte  elementos  no  integrados  en  el  paisaje,  cree  pantallas  visuales,  suavice  formas
geométricas, enmascare vistas desagradables, etc. 

• Control de la pérdida de la capa desuelo fértil, procurando que durante la realización de obras se
almacene la mayor cantidad posible de suelo, para su utilización posterior en la restauración que se lleve
a cabo.

5.5. Calidad y fragilidad visuales

El desarrollo de los contenidos del epígrafe sobre calidad y fragilidad visuales debe conducir a los
estudiantes a definir los conceptos correspondientes y evaluarlos en un paisaje concreto, para logar
una mejor valoración de la «sensibilidad» del paisaje a los impactos.

Por otro lado, y tomando como base los modelos propuestos, han de valorar también la calidad de
un paisaje. Deberán enumerar aquellos factores de tipo biofísico, de visualización, histórico-culturales
y de accesibilidad que determinen la mayor o menor fragilidad visual de un paisaje.

5.6. La conservación del paisaje: los espacios naturales. 

Los  alumnos  y  alumnas  han  de  saber  definir  el  concepto  de  espacios  naturales  protegidos,
nombrar las figuras de protección en España, con ejemplos y exponiendo las razones que han llevado a
su determinación. 

También han de conocer la figura internacional” Reserva de la Biosfera”, con ejemplos en España.

 La RERB está integrada por el conjunto de las reservas de la biosfera (RB) españolas que están
designadas por la UNESCO. En 2015 alcanzó el número de 47. 

Las RB españolas están distribuidas por 15 de las 17 comunidades autónomas y tres de ellas son
transfronterizas, de las cuales una es intercontinental.



Una red de reservas de la biosfera se diferencia de un simple grupo de reservas de la biosfera en
que cuenta con una entidad independiente de todas ellas que da soporte a las acciones comunes y
asegura su funcionamiento en Red. 

Este papel es asumido, en España, por el Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), del
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Se puede consultar para adquirir un mayor conocimiento sobre los espacios protegidos:

http://www.rtve.es/alacarta/videos/red-natura-2000/red-natura-2000-definicion-red-
natura-2000/3511612/

http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/

6. Los residuos. Concepto de residuo

El desarrollo de  este apartado tiene  como objetivo  que  los  alumnos  se conciencien del  grave
problema que representan en la actualidad los residuos; un síntoma más de insostenibilidad ecológica.
¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Quemarlos, reutilizarlos, reciclarlos o directamente no generarlos? 

El  alumnado  ha  de  analizar  los  diferentes  sistemas  y  establecer  conclusiones  sobre  la  mejor
manera de reducir su acumulación y que lleguen a ser reciclados por la biosfera.

A lo largo del tema aplicamos este concepto únicamente a los residuos sólidos y su impacto sobre
el suelo, el agua y el aire; pero en este apartado en concreto exponemos su definición y la importante
“regla de las tres erres”.

7. Clasificación de los residuos

Llegados a este punto, es conveniente trabajar la tabla de la página 263 del libro del alumno, en la
que se clasifican los residuos según su origen; así el alumnado podrá familiarizarse con sus diferentes
denominaciones.  Indicaremos  cada  uno  de  los  tipos  de  residuos,  así  como  su  procedencia,
características, efectos y gestión.

En cada uno de los tipos de residuos se debe conocer su definición, ejemplos y los efectos que
generan. Los alumnos deben conocer además el tipo de gestión que se lleva a cabo para el tratamiento
de los mismos y los organismos y empresas que están implicados en dicha gestión.

Los ayuntamientos y comunidades autónomas aportan en su página Web información al respecto.
Así en la Comunidad de Madrid se puede consultar

http://www.madrid.org/

8. La gestión de los residuos

Partiendo de la premisa de que el mejor residuo es aquel que no se produce, tratamos de exponer
las  diversas  medidas  que  se  pueden  llevar  a  cabo  en  la  gestión  de  los  residuos.  Lógicamente,  su
aplicación dependerá del tipo de residuo y su composición, de su densidad, peligrosidad y los medios
económicos de los que se disponga. Hemos creído conveniente organizar las medidas en tres grupos:
medidas para la disminución, la transformación y la eliminación de los residuos. Podemos tratar de
suscitar un debate entre los alumnos sobre las ventajas y los inconvenientes de las diferentes maneras
de gestionar los residuos.

Se puede iniciar este apartado con la visión del siguiente video “Una historia sin desperdicio” que
muestra la gestión de los residuos en la isla de Tenerife.

https://www.youtube.com/watch?v=p5QBKUU_47E

Una vez estudiados los diferentes tratamientos en la gestión de los recursos, los alumnos han de
saber establecer una jerarquía de empleo de los mismos desde la óptica de un desarrollo sostenible. 

https://www.youtube.com/watch?v=p5QBKUU_47E
http://www.madrid.org/
http://www.magrama.gob.es/es/red-parques-nacionales/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/red-natura-2000/red-natura-2000-definicion-red-natura-2000/3511612/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/red-natura-2000/red-natura-2000-definicion-red-natura-2000/3511612/


En la figura 10.36 de la página 266 del libro del alumno se reflejan modelos de gestión de los
residuos y se puede proponer que los alumnos debatan sobre los modelos de producción propuestos;
igualmente deben aplicar el principio de la ecoeficiencia. 

La diferencia entre modelo «tradicional» y «limpio» radica en la recuperación o no de los residuos
generados durante la fabricación, la obtención a partir de los mismos de materia prima y energía y el
tratamiento  de  residuos  (depuración)  antes  de  ser  devueltos  a  los  diferentes  medios  (aire,  agua,
suelo). 

8.1. Disminución y valorización de los residuos

Para desarrollar estos contenidos se pueden consultar

http://www.ecologistasenaccion.es/article207.html, lista con acciones que se pueden realizar
a nivel personal para reducir la cantidad de residuos y que se pueden comentar con los alumnos.

http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-el-hogar/acciones-para-reducir-la-
generacion-de-residuos-en-el-hogar

En la recuperación y reciclaje se pueden consultar

http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-vidrio.php

http://www.gedesma.es/

http://gestoresderesiduos.org/ artículos relacionados con los residuos y su gestión.

https://www.ecoembes.com/es

http://www.ecovidrio.es/

http://www.sigre.es/

8.2 Transformación de los residuos.

Como  ejemplo  de  transformación  de  los  residuos  se  puede  incidir  en  el  compostaje  y
biometanización. 

Para ampliar contenidos se pueden consultar las siguientes páginas en internet:

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/flujos/domesticos/

http://www.urbaser.es/seccion-32/Plantas-de-Tratamiento-de-Clasificacion-y-
Compostaje

https://www.youtube.com/watch?v=90s5b2_jmp0,  sobre  biometanización.  Video
desarrollado en España por la Planta de Biometanización del Culebrete (Tudela)

8.3. Eliminación de residuos

Los  alumnos  han  de  conocer  los  diferentes  métodos  de  eliminación  de  los  residuos,  exponer
ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos y establecer la jerarquía de uso. 

 Como ejemplo la incineración de residuos que permite su eliminación, pero existen diferentes
tecnologías que utilizan el calor generado para su transformación en energía eléctrica (valorización
energética). 

Existe  gran  controversia  respecto  a  las  ventajas  e  inconvenientes  de  su empleo.  Hay quienes
opinan que la incineración se debe implantar siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos
por la normativa europea. 

https://www.youtube.com/watch?v=90s5b2_jmp0
http://www.urbaser.es/seccion-32/Plantas-de-Tratamiento-de-Clasificacion-y-Compostaje
http://www.urbaser.es/seccion-32/Plantas-de-Tratamiento-de-Clasificacion-y-Compostaje
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/flujos/domesticos/
http://www.sigre.es/
http://www.ecovidrio.es/
https://www.ecoembes.com/es
http://gestoresderesiduos.org/
http://www.gedesma.es/
http://www.inforeciclaje.com/reciclaje-vidrio.php
http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-el-hogar/acciones-para-reducir-la-generacion-de-residuos-en-el-hogar
http://www.limasa3.es/buenas-practicas/en-el-hogar/acciones-para-reducir-la-generacion-de-residuos-en-el-hogar
http://www.ecologistasenaccion.es/article207.html


Es un buen sistema de tratamiento de los residuos urbanos, dado que, aparte de generar calor
aprovechable, los desechos como escorias y cenizas pueden ser empleados en construcciones y firmes
de carreteras. 

Sin  embargo,  uno  de  los  problemas  que  plantea  la  incineración  es  la  emisión  de  gases
contaminantes;  no obstante,  algunos sistemas de incineración poseen mecanismos para reducir su
emisión. 

Por otro lado, las cenizas pueden contener sustancias tóxicas y las escorias materiales férricos
que,  si  no  son  almacenados  en  vertederos  de  seguridad,  pueden  ocasionar  problemas  de
contaminación. 

La finalidad principal de la incineración es eliminar residuos y recuperar energía. 

Entre sus ventajas se han de citar las que siguen: 

 Se reduce bastante el volumen de residuos. 

 Es un método bastante higiénico. 

 Puede  permitir  algunos  ingresos  procedentes  de  la  recuperación  de  energía  y  venta  de
subproductos. 

Se han señalado como inconvenientes: 

 Necesita fuertes inversiones de capital. 

 Alto coste en su funcionamiento y mantenimiento. 

 Riesgos de contaminación, sobre todo del aire. 

 Hay que controlar la ubicación de cenizas y escorias. 

Sería interesante la visita a los vertederos de la localidad y a plantas de tratamiento de residuos;
así,  el  alumnado  puede  concienciarse  de  la  magnitud  del  problema  ambiental  generado  por  la
producción de residuos. 

Se  puede  trabajar  e  investigar  sobre  la  Biorremediación  que  se  presenta  como  un  sistema
atractivo para la limpieza de residuos porque no perturba el medio ambiente, resulta eficaz en razón
de su costo y eficiencia para la destrucción de dichos productos. 

Se basa en aplicar microorganismos (bacterias y hongos) capaces de degradar residuos, con los
que obtendrán materia y energía para cubrir sus necesidades. 

Otro  campo  de  la  biotecnología  radica  en  el  empleo  de  la  ingeniería  genética  para  conseguir
nuevas especies y mejor capacitadas para la eliminación de los residuos. Por ejemplo, plantas capaces
de almacenar metales pesados y retirarlos de suelos contaminados. 

En  relación  al  almacenamiento  de  residuos  radiactivos  se  puede  encontrar  información  en la
siguiente página web: 

http://www.enresa.es/

8.4. La gestión de los residuos en España

Para ampliar estos contenidos, se pueden consultar las siguientes páginas web:

http://www.ambientum.com/

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-
gestion-residuos/

http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/prevencion-y-gestion-residuos/
http://www.ambientum.com/
http://www.enresa.es/


http://www.asegre.com/, 

Sobre legislación, puede encontrarse información en las siguientes páginas web:

http://europa.eu/publications/statistics/index_es.htm

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-
prospectiva/AyP_RESIDUOS_V10_tcm7-323997.pdf 

Este pdf analiza la gestión de los recursos en España (2014). Aporta imágenes como la siguiente y
que pueden ser objeto de análisis por parte del alumnado.

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN

Realizarase  un  exame   por  avaliación  e  unha  recuperación  para  os  alumnos/as  avaliados
negativamente por cada avaliación.

O exame será unha proba escrita modelo selectividade 

 Os alumnos/as sorprendidos copiando examinaránse en xuño de toda a materia.

Realizarase un exame final a mediados de xuño para os alumnos/as que teñan algunha ou todas
as avaliación suspensas. O exame será por avaliación non aprobada.

Ponderación: Para a obtención da nota final, terase en conta a nota media dos exames das tres
avaliacións sempre que a nota delas sexa superior a 4.

SETEMBRO : Na proba de setembro incluiranse todos os temas que se teñan tratado no curso
escolar.

                                                                                        

http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_RESIDUOS_V10_tcm7-323997.pdf
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/analisis-y-prospectiva/AyP_RESIDUOS_V10_tcm7-323997.pdf
http://europa.eu/publications/statistics/index_es.htm
http://www.asegre.com/


  
XEOLOXÍA 2º DE BACHARELATO
SECUENCIACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS

Avaliación

UNIDADES DIDÁCTICAS Referen
Libro
texto

Temporalización
Probas
avaliacTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

1º AVAL

B1 BLOQUE 1. O PLANETA TERRA E O SEU ESTUDO

1

B1.1
.

Perspectiva xeral da xeoloxía, os seus obxectos de estudo, os seus 
métodos de traballo e a súa utilidade científica e social: definición de 
xeoloxía e especialidades. O traballo dos/das xeólogos/as.

Varios Set
e

outros
6

X

B1.2
. 

 A metodoloxía científica e a xeoloxía. 

B1.3
.

Tempo xeolóxico e principios fundamentais da xeoloxía.

B1.4
.

A Terra como planeta dinámico e en evolución. A Tectónica de Placas 
como teoría global da Terra.

B1.5
.

Xeoplanetoloxía: características dos demais planetas e da Lúa, en 
comparación coa evolución xeolóxica do noso planeta. 

B1.6 Xeoloxía na vida cotiá. Problemas ambientais e xeolóxicos globais

B2 BLOQUE 2. MINERAIS: OS COMPOÑENTES DAS ROCHAS

2

B2.1 Materia mineral e concepto de mineral. Relación entre estrutura cristalina, 
composición química e propiedades dos minerais. Mineraloides.    

4 Set/out 16

B2.2 Relación entre as características dos minerais e a súa utilidade práctica.

B2.3. Comprobación das características da materia mineral

B2.4. Clasificación químico-estrutural dos minerais

B2.5. Técnicas para a identificación de minerais.

B2.6. Recoñecemento de visu das especies minerais máis comúns.

B2.7. Formación,  evolución  e  transformación  dos  minerais.  Estabilidade  e
inestabilidade mineral.

B2.8. Os diagramas de fases e a evolución e transformación dos minerais.

B2.9 Procesos  xeolóxicos  formadores  de  minerais  e  rochas:  magmáticos,
metamórficos hodrotermais, superxénicos e sedimentarios

B2.10 Principais minerais orixinados nos diferentes procesos xeolóxicos.

Avalia
ción

UNIDADES DIDÁCTICAS
Referen
Libro
texto

Temporalización Prob
as

avali
ac

Tem
a /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

B3 BLOQUE 3. ROCHAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS E
METAMÓRFICAS



1ª
AVAL 3

B3.1
Concepto de rocha e descrición das súas principais características. Criterios de 
clasificación. Clasificación dos principais grupos de rochas ígneas, sedimentarias e
metamórficas.

5,6,7
Nov/
Dec

26 X

B3.2 Ciclo das rochas. Relación coa tectónica de placas. 

B3.3 Técnicas de identificación e recoñecemento de visu das rochas máis comúns en 
Galicia.

B3.4 Orixe das rochas ígneas. Conceptos e propiedades dos magmas. Evolución e 
diferenciación magmática.

B3.5 Clasificación das rochas ígneas. Rochas ígneas en Galicia

B3.6 Orixe das rochas sedimentarias. Proceso sedimentario: meteorización, erosión, 
transporte, depósito e diaxénese. Cuncas e ambientes sedimentarios.

B3.7 Clasificación das rochas sedimentarias.

B3.8 Cuncas sedimentarias galegas

B3.9 Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas e condicións fisicoquímicas de 
formación.

B3.10 Clasificación das rochas metamórficas. Metamorfismo en Galicia.

B3.11

Tipos de metamorfismo. Facies metamórficas e condicións fisicoquímicas
de formación.

Clasificación das rochas metamórficas. Metamorfismo en Galicia.
B3.12  Magmatismo, sedimentación, metamorfismo e hidrotermalismo no marco da 

tectónica de placas

B3.13 Hidrotermalismo en Galicia.

B4 BLOQUE 4. A TECTÓNICA DE PLACAS

2ª
AVAL

4

B4.1 Evolución histórica desde a deriva continental á tectónica de placas.

2,3 Xan 10 X

B4.2 Mapa das placas tectónicas.

B4.3 Límites das placas. Procesos intraplaca e interplaca. Evolución futura.

B4.4 Cálculo informático do movemento de calquera punto respecto as outras placas.

B4.5 Causas do movemento das placas. Relación coa dinámica do interior do planeta.

B4.6 Mecánica de rochas. Esforzos e deformacións.

B4.7 Principais estruturas xeolóxicas: dobras e fallas.

B4.8 Evolución dos oróxenos. Procesos oroxénicos e xeoloxía galega.

B4.9 Relación da tectónica de placas cos principais aspectos da xeoloxía e o paleoclima
do planeta.

B4.10 Sismicidade, vulcanismo e tectónica de placas.

B4.11
A tectónica de placas e a historia da Terra. Modelos informáticos para describir a

evolución pasada e futura das placas



Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referen

Libro
texto

Temporalización
Probas
avaliacTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

2ª AVAL

B5
BLOQUE 5. PROCESOS XEOLÓXICOS EXTERNOS

5

B5.2 Axentes causantes dos procesos xeolóxicos externos.

8,9
Xan/
Feb

12 X

B5.3
Axentes atmosféricos, augas continentais e mariñas e seres vivos, 
incluída a acción antrópica, como axentes que orixinan os procesos 
xeolóxicos externos.

B5.4 Radiación solar e gravidade como motores dos procesos xeolóxicos 
externos.

B5.5 Meteorización: tipos

B5.6 Procesos edafoxenéticos. Evolución e tipos de solo.

B5.7 Movementos de ladeira: tipos; factores que inflúen nos procesos.

B5.8 Acción xeolóxica da auga. Distribución da auga na Terra. Ciclo 
hidrolóxico.

B5.9 Augas superficiais: procesos e formas resultantes.

B5.10 Glaciares: tipos, procesos e formas resultantes.

B5.11 O mar: ondas, mareas e correntes de deriva. Procesos e formas 
resultantes.

B5.12 Acción xeolóxica do vento: procesos e formas resultantes. Desertos.

B5.13 Circulación atmosférica e situación dos desertos. Principais desertos do 
planeta.

B5.14 Litoloxía e relevo (relevo cárstico e granítico).

B5.15 Estrutura e relevo. Relevos estruturais.

B5.16 Relacións entre as paisaxes e os procesos xeolóxicos externos.

B5.17 A paisaxe galega e os procesos xeolóxicos responsables. Xeomorfoloxía
de Galicia.



Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS

Referen
Libro texto

Temporalización
Probas
avaliacTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

B6 BLOQUE 6. TEMPO XEOLÓXICO E XEOLOXÍA
HISTÓRICA

2ª AVAL 6

B6.1
O tempo en Xeoloxía. Debate sobre a idade da Terra. 
Uniformismo fronte a catastrofismo. Rexistro estratigráfico.

10
Feb/
Mar

14 X

B6.2  Método do actualismo: aplicación á reconstrución paleoambiental. 
Estruturas sedimentarias e bioxénicas. Paleoclimatoloxía.

B6.3 Métodos de datación: xeocronoloxía relativa e absoluta. Principio de 
superposición dos estratos. Fósiles. Bioestratigrafía. Métodos 
radiométricos de datación absoluta.

B6.4 Interpretación de cortes xeolóxicos e de mapas topográficos. 
Elaboración e interpretación de columnas estratigráficas

B6.5 Táboa de tempo xeolóxico: unidades cronoestratigráficas e 
xeocronolóxicas. 

B6.6 Xeoloxía histórica. Evolución xeolóxica e biolóxica da Terra desde 
o arcaico á actualidade, resaltando os principais eventos. Primates e 
evolución do xénero Homo.

B6.7 Cambio climáticos naturais. Relación entre fenómenos naturais e 
cambios climáticos.

B6.8 Cambio climático actual. Influencia da actividade humana.

B7 BLOQUE 7. RISCOS XEOLÓXICOS

3ª AVAL
7

B7.1 Riscos naturais: perigo, vulnerabilidade, exposición e custo.

11
Abril/
Mar

12 X

B7.2  Clasificación dos riscos naturais: endóxenos, exóxenos e 
extraterrestres.

B7.3 Principais riscos endóxenos: terremotos e volcáns.

B7.4 Principais riscos exóxenos: movementos de ladeira, inundacións e 
dinámica litoral.

B7.5 Situar os principais riscos endóxenos e esóxenos do noso país. 
Relaciona a súa distribución coas características xeolóxicas de cada 
zona.

B7.6 Análise e xestión de riscos: cartografías de inventario, 
susceptibilidade e grao de perigo.

B7.7  Prevención: campañas e medidas de autoprotección.

B7.8 Análise dos principais fenómenos naturais acontecidos no planeta e 
en Galicia durante o curso escolar



Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referen

Libro
texto

Temporalización
Probas
avaliacTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

3ª AVAL

B8
BLOQUE 8. RECURSOS MINERAIS E

ENERXÉTICOS E AUGAS SUBTERRÁNEAS

8

B8.1 Recursos renovables e non renovables.

12 Abril 10 X

B8.2 Clasificación dos recursos minerais e enerxéticos en función do seu 
interese económico, social e ambiental.

B8.3 Depósitos minerais. Conceptos de reservas e leis. Principais tipos de 
depósitos de interese económico a nivel mundial.

B8.4 Exploración, avaliación e explotación sustentable de recursos minerais 
e enerxéticos.

B8.5 Xestión e protección ambiental nas explotacións de recursos minerais e 
enerxéticos

B8.6 Ciclo hidrolóxico e augas subterráneas. Nivel freático, acuíferos 
e resurxencias. Circulación da auga a través dos materiais xeolóxicos.

B8.7 A auga subterránea como recurso natural: captación e explotación 
sustentable. Posibles problemas ambientais: salinización de acuíferos, 
subsidencia e contaminación. Contaminación das augas subterráneas 
en Galicia.

B8.8 Ciclo hidrolóxico e augas subterráneas. Nivel freático, acuíferos 
e resurxencias. Circulación da auga a través dos materiais xeolóxicos.

B9 BLOQUE 9. XEOLOXÍA DE ESPAÑA

9

B9.1  Principais dominios xeolóxicos da Península Ibérica, as Baleares e as 
Canarias.

13,14 Maio 6 X

B9.2 Principais eventos xeolóxicos na historia da Península Ibérica, as 
Baleares e as Canarias: orixe do Atlántico, do Cantábrico e do 
Mediterráneo, e formación das principais cordilleiras e concas.

B9.4 Evolución dos procesos xeodinámicos do planeta relacionados coa 
historia xeolóxica de Iberia, as Baleares e as Canarias. 

B9.5  Evolución xeolóxica de Galicia no marco da tectónica de placas. 
Unidades paleoxeográficas de Galicia.



Avaliación
UNIDADES DIDÁCTICAS Referen

Libro
texto

Temporalización
Probas
avaliacTema /

U.D.
Bloque Contido Mes Sesións

3ª AVAL
(cont)

B10
BLOQUE 10. XEOLOXÍA DE CAMPO

10

B10.1 Metodoloxía científica e traballo de campo. Normas de seguridade e 
autoprotección no campo.

Maio 6

X
Na 
mesma 
proba 
que o 
bloque 9

B10.2 Equipo de campo do/da xeólogo/a.

B10.3 Técnicas de interpretación cartográfica e orientación. Lectura de mapas 
xeolóxicos sinxelos.

B10.4

 De cada práctica de campo:
- Estudos previos de consulta de mapas, fotografías aéreas, 
bibliografía, etc.
-Confirmación no itinerario da xeoloxía básica da rexión e os elementos 
singulares do patrimonio xeolóxico do lugar. 
-Avaliación dos elementos singulares do patrimonio xeolóxico do lugar.

B10.5 Concepto de patrimonio xeolóxico e puntos de interese xeolóxico (PIX). 
Principais exemplos en Galicia



RELACIÓN: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, COMPETENCIAS CLAVE, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, AVALIACIÓN E TEMAS TRANSVERSAIS

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                           CL Comprensión lectora

CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia
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1ª Aval XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e

m
a

 /
U

D

Identif.
contido

Identif
criteri

Identific
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific.

Instrumentos Temas transversais

Prob 
escrit

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cade 
clas

Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

BLOQUE1. O PLANETA E O SEU ESTUDO

1

B1.1 B1.1 XB1.1.1.
CMCCT
CSC

Comprende a importancia da xeoloxía na sociedade, e coñece e valora o traballo dos/das
xeólogos/as en distintos ámbitos sociais 100%

90% 10% X X

x x

B1.2
B1.2 XB1.2.1.

CCEC
CAA

Selecciona información, analiza datos, formula preguntas pertinentes e procura respostas
para un pequeno proxecto relacionado coa xeoloxía. 100% x x

B1.3 B1.3 XB1.3.1.
CMCCT
CCA

Comprende o significado de tempo xeolóxico e utiliza principios fundamentais da xeoloxía,
como a horizontalidade, a superposición, o actualismo e o uniformismo. 100%

B1.4 B1.4 XB1.4.1 CCA Interpreta algunhas manifestacións do dinamismo terrestre como consecuencia da tectónica
de placas.

100% x

B1.5 B1.5 XB1.5.1.
CMCCT
CCA

Analiza información xeolóxica da Lúa e doutros planetas do Sistema Solar, e compáraa coa
evolución xeolóxica da Terra. 100% X

B1.6 B1.6 XB1.6.1.
CMCCT
CSC

Identifica manifestacións da xeoloxía no ámbito diario, coñecendo usos e aplicacións desta
ciencia  na  economía,  na  política,  no  desenvolvemento  sustentable  e  na  protección
ambiental.

100% X
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1ª Aval (contin.)  XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e

m
a

/U
D Identif.

contido
Identif
criteri

Identific
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific.

Instrumentos Temas transversais

Prob
esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

 BLOQUE 2. MINERAIS: OS COMPOÑENTES DAS ROCHAS

2

B2.1
B2.2
B2.3

B2.1 XB2.1.1.
CMCCT
CAA

Identifica as características que determinan a materia mineral, por medio de actividades
prácticas  con  exemplos  de  minerais  con  propiedades  contrastadas,  relacionando  a
utilización dalgúns minerais coas súas propiedades

100%

90% 10% X X

B2.4
B2.5
B2.6

B2.2 XB2.1.2.
CMCCT Recoñece os grupos minerais e identifícaos polas súas características fisicoquímicas, e

recoñece por medio dunha práctica de visu algúns dos minerais máis comúns. 100%

B2.7
B2.8

B2.3 XB2.1.3.
CCL
CAA

Compara as situacións en que se orixinan os minerais, elaborando táboas segundo as
súas condicións fisicoquímicas de estabilidade, e coñece algúns exemplos de evolución
e transformación mineral por medio de diagramas de fases.

100%

B2.9
B2.10

B2.4 XB2.1.4.
CAA Compara os ambientes e os procesos xeolóxicos en que se forman os minerais e as

rochas, e identifica algúns minerais como característicos de cada proceso xeolóxico de
formación.

100%

BLOQUE 3. ROCHAS ÍGNEAS, SEDIMENTARIAS E METAMÓRFICAS

3

B3.1
B3.2
B3.3

B3.1

XB2.3.1.
CMCCT Explica o concepto de rocha e as súas principais características.

100%

90% 10% X X

XB3.1.2.
CMCCT
CCEC

Identifica  mediante  unha  proba  visual,  en  fotografías  e/ou  con  espécimes  reais,
variedades e formacións de rochas, realizando exercicios prácticos na aula e elaborando
táboas comparativas das súas características.

100%

B3.4
B3.5

B3.2 XB3.2.1
CMCCT Describe a evolución do magma segundo a súa natureza, utilizando diagramas e cadros 

sinópticos.
100%

B3.6
B3.7
B3.8

B3.3

XB3.3.1 CMCCT
CCL

Comprende  e  describe  o  proceso  de  formación  das  rochas  sedimentarias,  desde a
meteorización  da  área  fonte,  pasando  polo  transporte  e  o  depósito,  á  diaxénese,
utilizando unha linguaxe científica axeitada ao seu nivel educativo.

100%

XB3.3.2
Comprende e describe os conceptos de facies sedimentarias e medios sedimentarios,
identificando e localizando  algunhas  sobre un mapa e/ou no seu ámbito  xeográfico-

xeolóxico.
100%

B3.9
B3.10

B3.4 XB3.4.1
CMCCT
CSIEE

Comprende o concepto de metamorfismo e os seus tipos, asociándoos ás condicións de
presión  e  temperatura,  e  é  quen  de  elaborar  cadros  sinópticos  comparando  os
devanditos tipos.

100%

B3.11 B3.5 XB3.5.1
CD
CMCCT

Comprende o concepto de fluídos hidrotermais, localizando datos, imaxes e vídeos na
rede sobre fumarolas e géysers actuais, e identifica os depósitos asociados. 100% X

B3.12
B3.13

B3.6 XB3.6.1.
CMCCT
CCEC

Comprende e explica os fenómenos ígneos, sedimentarios, metamórficos e hidrotermais
en relación coa tectónica de placas. 100%

2ª Aval  XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores 
de logro 

Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
em

a
/U

D Identif
contido

Identif
criteri

Identific
estándar

Competencia
s

clave

Estándares de aprendizaxe Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific.

Instrumentos Temas transversais

Prob
esc.

Prob
oral

Trab
ind

Trab
grup

Cad
Cla

Rúb Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

 BLOQUE 4. A TECTÓNICA DE PLACAS: UNHA TEORÍA GLOBAL
4 B4.1

B4.2
B4.1 XB4.1.1 CD

CAA

Compara,  en  diferentes partes  do  planeta,  o  mapa  simplificado  de  placas
tectónicas con outros máis actuais achegados pola xeoloxía e a xeodesia.

100% 90% 10% X X

B4.3
B4.4
B4.5

B4.2 XB4.2.1

CD

Coñece canto e como se moven as placas tectónicas, e utiliza programas 
informáticos de uso libre para coñecer a velocidade relativa do seu centro 
docente (ou outro punto de referencia) respecto ao resto de placas tectónicas.

100% X

XB4.2.2 CAA Entende e explica por que se moven as placas tectónicas e que relación ten 
coa dinámica do interior terrestre.

100%

B4.6 B4.3 XB4.3.1 CMCCT
CCL

Comprende e describe como se deforman as rochas. 100%

B4.7 B4.4 XB4.4.1 CCL
CAA

Coñece as principais estruturas xeolóxicas. 100%

B4.8 B4.5 XB4.5.1 CCL
CAA

Coñece e describe as principais características dos modelos de oróxenos. 100%

B4.9
B4.10

B4.6 XB4.6.1 CCA Explica os principais trazos do relevo do planeta e a súa relación coa 
tectónica de placas.

100%

XB4.6.2 CCA
CMCCT

Comprende e explica a relación entre a tectónica de placas, o clima e as 
variacións do nivel do mar.

100%

XB4.6.3 CMCCT
CAA

Coñece e argumenta como a distribución de rochas, a escala planetaria, está 
controlada pola tectónica de placas.

100%

XB4.6.4 CAA
CSIEE

Relaciona as principais estruturas xeolóxicas (dobras e fallas) coa tectónica 
de placas.

100%

XB4.6.5 CAA
CMCCT

Comprende e describe a distribución da sismicidade e o vulcanismo no marco
da tectónica de placas.

100%

B4.11 B4.7 XB4.7.1 CD
CMCCT

Entende como evoluciona o mapa das placas tectónicas ao longo do tempo e 
visualiza, a través de programas informáticos, a evolución pasada e futura das
placas.

100% X



LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                          CL Comprensión lectora
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

2ª Aval (contin. 1) XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 
logro 

Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e

m
a

/U
D Identif.

contido
Identif
criteri

Identific
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific

Instrumentos Temas transversais

Prob
esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

 BLOQUE 5. PROCEOOS XEOLÓXICOS EXTERNOS
5

B5.2 B5.1 XB5.1.1 CAA Comprende e analiza como os procesos externos transforman o relevo.
100%

90% 10% X X

B5.3 B5.2
XB5.2.1 CMCCT Identifica o papel da atmosfera, a hidrosfera e a biosfera (incluída a acción 

antrópica). 100%

B5.4 B5.3
XB5.3.1 CAA Analiza o papel da radiación solar e da gravidade como motores dos procesos 

xeolóxicos externos. 100%

B5.5
B5.6

B5.4

XB5.4.1 CMCCT Diferencia os tipos de meteorización. 100%

XB5.4.2 CMCCT Coñece os principais procesos edafoxenéticos e a súa relación cos tipos de solos. 80%

B5.7 B5.5
XB5.5.1 CMCCT Identifica os factores que favorecen ou dificultan os movementos de ladeira e 

coñece os seus principais tipos. 100%

B5.8 B5.6
XB5.6.1 CMCCT

CAA

Coñece a distribución da auga no planeta, e comprende e describe o ciclo 
hidrolóxico. 100%

B5.9 B5.7
XB5.7.1 CSIEE

CAA

Relaciona os procesos de escoamento superficial e as súas formas resultantes.
100%

B5.10 B5.8
XB5.8.1 CMCCT

CAA

Diferencia as formas resultantes da modelaxe glacial, asociándoas co seu proceso 
correspondente. 100%

B5.11 B5.9
XB5.9.1 CMCCT

CAA

Comprende a dinámica mariña e relaciona as formas resultantes co seu proceso 
correspondente. 100%

B5.12 B5.10 XB5.10.1 CMCCT Diferencia formas resultantes da modelaxe eólica. 100%

B5.13 B5.11
XB5.11.1 CMCCT Sitúa a localización dos principais desertos.

100%

B5.14 B5.12 XB5.12.1 CAA Relaciona algúns relevos singulares co tipo de rocha. 100%
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B5.14 B5.13
XB5.13.1 CAA Relaciona algúns relevos singulares coa estrutura xeolóxica.

100%

B5.16
B5.17

B5.14
XB5.14.1 CD A través de fotografías ou de visitas con Google Earth a diferentes paisaxes locais 

ou rexionais, relaciona o relevo cos axentes e os procesos xeolóxicos externos.
100% X

LENDA COMPETENCIAS          LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                          CL Comprensión lectora
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

2ª Aval (contin. 2) XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de 
logro 

Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
em

a
/U

D Identif.
contido

Identif
criteri

Identific
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific.

Instrumentos Temas transversais

Prob
esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

 BLOQUE 6.  TEMPO XEOLÓXICO E XEOLOXÍA HISTÓRICA

6

B6.1 B601 XB6.1.1
CSC
CSIEE

Argumenta sobre a evolución do concepto de tempo xeolóxico e a idea da idade da 
Terra ao longo de historia do pensamento científico. 100%

90% 10% X X

B6.2 B6.2

XB6.2.1 CAA Entende e desenvolve a analoxía dos estratos como as páxinas do libro onde está 
escrita a historia da Terra.

100%

XB6.2.2 CMCCT
CAA

Coñece a orixe dalgunhas estruturas sedimentarias orixinadas por correntes (ripples e
estratificación  cruzada)  e  bioxénicas  (galerías  e  pistas),  e  utilízaas  para  a
reconstrución paleoambiental.

100%

B6.3
B6.4

B6.3
XB6.3.1 CMCCT

CAA

Coñece  e  utiliza  os  métodos  de  datación  relativa  e  das  interrupcións  no  rexistro
estratigráfico a partir da interpretación de cortes xeolóxicos e correlación de columnas
estratigráficas.

100%

B6.5 B6.4
XB6.4.1 CMCCT

CCEC

Coñece as unidades cronoestratigráficas, e amosa o seu manexo en actividades e 
exercicios. 100%

B6.6 B6.5

XB6.5.1 CMCCT
CSIEE

Analiza algúns dos cambios climáticos, biolóxicos e xeolóxicos que aconteceron nas 
diferentes eras xeolóxicas, e confecciona resumos explicativos ou táboas. 100% X

B6.7
B6.8

B6.6
XB6.6.1 CSC

CAA

Relaciona fenómenos naturais con cambios climáticos, e valora a influencia da 
actividade humana. 100%

X

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                          CL Comprensión lectora
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia
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LENDA COMPETENCIAS
LENDA  TRANSVERSAIS

CCL Comunicación  lingüística                                                                                          CL Comprensión lectora
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia
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3ª Aval  XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais

T
e

m
a

/U
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contido
Identif
criteri

Identific
estándar

Competencias
clave

Estándares de aprendizaxe
Grao 
mínimo 
consec.

Peso  
cualific.

Instrumentos Temas transversais

Prob
esc.

Prob 
oral

Trab 
ind

Trab 
grup

Cad
Cla

Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

BLOQUE 7. RISCOS XEOLÓXICOS

7

B7.1 B7.1 XB7.1.1
CMCCT
CCA

Coñece  e  utiliza  os  principais  termos  no  estudo  dos  riscos  naturais:  risco,  perigo,
vulnerabilidade e custo. 100%

90% 10% X X

B7.2 B7.2
XB7.2.1 CMCCT Coñece os principais riscos naturais e clasifícaos en función da súa orixe endóxena, 

exóxena ou extraterrestre. 100%

B7.3
B7.4

B7.3
XB7.3.1 CCA Analiza casos concretos dos principais fenómenos naturais que acontecen no noso país: 

terremotos, erupcións volcánicas, movementos de ladeira, inundacións e dinámica litoral. 100%

B7.5 B7.3
XB7.4.1 CMCCT

CAA

Coñece os riscos máis importantes no noso país e relaciona a súa distribución con 
determinadas características de cada zona. 100%

B7.6 B7.4 XB7.5.1 CAA Interpreta as cartografías de risco. 100%

B7.7 B7.5
XB7.6.1 CAA

ACS

Coñece e valora as campañas de prevención e as medidas de autoprotección.
100% X

B7.8 B7.6
XB7.6.2 CAA Analiza e comprende os principais fenómenos naturais acontecidos durante o curso no 

planeta, o país e o seu ámbito local. 100% X

BLOQUE 8. RECURSOS MINERAIS E ENERXÉTICOS E AUGAS SUBTERRÁNEAS

8

B8.1 B8.1 XB8.1.1 CMCCT Coñece e identifica os recursos naturais como renovables ou non renovables. 100%

90% 10% X X

B8.2 B8.2 XB8.2.1
CMCCT
CAA

Identifica a procedencia dos materiais e dos obxectos que o/a rodean, e realiza unha 
táboa sinxela onde se indique a relación entre a materia prima e os materiais ou 
obxectos.

100%

B8.3 B8.3 XB8.3.1
CD
CAA

Localiza información na rede de diversos tipos de depósitos, e relaciónaos con algún dos 
procesos xeolóxicos formadores de minerais e de rochas. 100% X

B8.4 B8.4 XB8.4.1
CMCCT
CAA

Elabora táboas e gráficos sinxelos a partir de datos económicos de explotacións mineiras,
estima un balance económico e interpreta a evolución dos datos. 100%

B8.5 B8.5 XB8.5.1
CSC
CCL

Compila información ou visita algunha explotación mineira concreta, e emite unha opinión
crítica fundamentada nos datos obtidos e/ou nas observacións realizadas. 100% X X

B8.6 B8.6 XB8.6.1
CMCCT
CAA

Coñece e relaciona os conceptos de augas subterráneas, nivel freático, resurxencias de 
auga e circulación da auga. 100%

B8.7 B8.7 XB8.7.1
CCL
CSC

Comprende e valora a influencia humana na xestión as augas subterráneas, expresando 
a opinión sobre os efectos desta en medio. 100% X



3ª Aval (contin.)  XEOLOXÍA Estándares de  aprendizaxe  avaliables /Indicadores de logro Criterios de  cualificación  e   instrumentos de avaliación Temas transversais
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Prob
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Prob 
oral
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Trab 
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Cad
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Rúb 
Obs. CL EOE CA TIC EMP EC PV

BLOQUE 9. XEOLOXÍA DE ESPAÑA

9

B9.1 B9.1 XB9.1.1
CMCCT
CSC

Coñece a xeoloxía básica de España identificando os principais dominios sobre mapas 
físicos e xeolóxicos. 100%

90% 10% X X
B9.2 B9.2 XB9.2.1

CMCCT
CD
CSC

Comprende a orixe xeolóxica da Península Ibérica, as Baleares e as Canarias, e utiliza a 
tecnoloxía da información para interpretar mapas e modelos gráficos que simulen a 
evolución da península, as illas e os mares que as rodean. 100% X

B9.4 B9.3 XB9.3.1
CCA
CMCCT

Coñece e enumera os principais acontecementos xeolóxicos que aconteceron no planeta,
que estean relacionados coa historia de Iberia, as Baleares e as Canarias.

100%

B9.5 B9.4 XB9.4.1 CAA
Integra a xeoloxía local (cidade, provincia e/ou comunidade autónoma) cos principais 
dominios xeolóxicos, a historia xeolóxica do planeta e a tectónica de placas

100%

                                                                                                                                                                         BLOQUE 10. XEOLOXÍA DE CAMPO

10

B10.1
B10.2

B10.1 XB10.1.1 CSIEE Utiliza o material de campo (martelo, caderno, lupa e compás). 100%

20% 70% 10% X X

B10.3
B10.4

B10.2 XB10.2.1 CD Le mapas xeolóxicos sinxelos, fotografías aéreas e imaxes de satélite, que contrasta 
coas observacións no campo.

100%

B10.3
XB10.3.1 CMCCT

CAA

Coñece e describe os principais elementos xeolóxicos do itinerario.
100%

B10.4
XB10.3.2 CMCCT

CCL

Observa e describe afloramentos da zona.
100%

B10.5

XB10.3.3 CAA
CMCCT

Recoñece e clasifica mostras de rochas, minerais e fósiles da zona.
100%

XB10.4.1 CMCCT Utiliza as principais técnicas de representación de datos xeolóxicos 
(columnas estratigráficas, cortes xeolóxicos sinxelos e mapas xeotemáticos). 100%

XB10.5.1 CAA Reconstrúe a historia xeolóxica da rexión e identifica os procesos activos. 100%

B10.4 B10.6
XB10.6.1 CAA

CMCCT

Coñece e analiza os seus principais recursos e riscos xeolóxicos.
100%

B10.5 B107
XB10.7.1 CSC Comprende a necesidade de apreciar, valorar, respectar e protexer os elementos do 

patrimonio xeolóxico. 100% X

LENDA COMPETENCIAS LENDA TRANSVERSAIS
CCL Comunicación  lingüística                                                                                          CL Comprensión lectora
CMCCT Competencia matemática e competencias básicas en ciencia a tecnoloxía EOE Expresión oral e escrita
CD Competencia dixital CA Comunicación audiovisual
CAA Competencia aprender a aprender TIC Tecnoloxías da información e comunicación
CSC Competencias sociais e cívicas EMP Emprendemento
CSIEE Sentido de iniciativa e espírito emprendedor         EC Educación cívica
CCEC Conciencia e expresións culturais PV Prevención da violencia

874



METODOLOXÍA. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS
1.- Estratexias metodolóxicas xerais
Perseguirase unha aprendizaxe significativa, que implique partir da competencia inicial do alumnado, e
que este vaia construíndo aprendizaxes por si mesmo, de forma que vaia modificando progresivamente
os seus esquemas de coñecemento. Polo tanto, os contidos deben cumprir unha serie de condicións: 
a)  Ser potencialmente significativos, tanto dende o punto de vista da estrutura lóxica da disciplina (ou
área) coma no que concirne á estrutura psicolóxica do alumnado.
b)   O  proceso  de  ensino-aprendizaxe  debe  conectar  coas  necesidades,  intereses,  capacidades  e
experiencias  da  vida  cotiá  dos  alumnos  e  as  alumnas.  Neste  sentido,  a  información  que  recibe  o
alumnado  ha  de  ser  lóxica,  comprensible  e  útil.  Amenizar  ocasionalmente  as  explicacións  con
anécdotas científicas relacionas co tema, réstalle solemnidade á Ciencia e axuda a acercala á realidade
do alumno/a.
c)  Deben potenciarse as relacións entre as aprendizaxes previas e as novas.
d) Os alumnos e as alumnas deben ter unha actitude favorable para aprender significativamente. Así
pois, han de estar motivados para relacionar os contidos novos con aqueles que adquiriron previamente.
e)   As interaccións  de profesorado e alumnado  e  do alumnado  entre  si  facilitan  a  construción de
aprendizaxes significativas. Ao mesmo tempo, favorecen os procesos de socialización entre os alumnos
e as alumnas.
f )  É importante que os contidos escolares se agrupen en torno a núcleos de interese para o alumnado e
que se aborden en contextos de colaboración e dende ópticas con marcado carácter interdisciplinar.
Propiciarase a construción dunha imaxe da Ciencia non estática, entendendo que a provisionalidade das
súas conclusións e teorías é unha das súas características fundamentais.
Perseguirase unha metodoloxía activa, combinando o traballo individual e cooperativo e fomentarase a
aprendizaxe por proxectos.
Levaranse a cabo o maior  número posible  de prácticas  de laboratorio,  e dotarase ao alumnado de
ferramentas  que  lle  permitan  iniciarse  nos  métodos  de  investigación  mediante  a  preparación  de
actividades  nas  que  un  dos  obxectivos  sexa  o  desenvolvemento  de  procedementos.  Neste  tipo  de
actividades  fomentarase  a  pescuda  de  información  en  documentos  de  procedencia  diversa:  libros,
revistas científicas e de divulgación, prensa, etc. Propiciarase tamén o uso das TIC como ferramenta
para a indagación e para a presentación de traballos: documentos de texto, gráficos, táboas, imaxes, etc.
Seguiranse,  se  fose  necesario,  estratexias  didácticas  adaptadas  á  diversidade  do  alumnado.  Así,
empregaríanse materiais  e recursos didácticos adaptados a alumnado que,  polas súas circunstancias
especiais, os precisasen.
Ao alumnado explicaránselle ao principio de curso moi claramente as normas básicas de convivencia,
tanto a nivel de Centro como de aula, intentando que comprenda e valore a súa necesidade.  Neste
senso, estimularanse as actitudes positivas do alumnado e trataranse de corrixir,  canto antes,  as de
carácter transgresor.

2.- Secuencia habitual de traballo na aula
As clases impartiranse principalmente na aula e seguindo como guía o libro de texto, principalmente no
que respecta á parte teórica. Complementarase o libro con outros materiais: presentacións dos temas en
formato Power Point, mapas topográficos e xeolóxicos, coleccións de rochas e minerais,  boletíns de
exercicios, medios informáticos,  prensa escrita, vídeos, etc. 
Ao principio de cada tema farase unha sondaxe para determinar os coñecementos previos do alumnado,
e, en función dos resultados desta, así como dos da avaliación inicial, trataranse con maior ou menor
profundidade os distintos aspectos, en consonancia co exposto anteriormente. 
Ao tratarse de alumnado de bacharelato,  a avaliación realizarase principalmente empregando como
instrumento  avaliador probas escritas. 
3.- Decisións metodolóxicas específicas
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Non se contempla, en principio, a necesidade de levar a cabo medidas deste tipo. En caso de que se de-
sen nalgún estudante circunstancias que as precisases, por exemplo problemas de saúde, ou descoñece-
mento do idioma,  empregaríanse, dentro do posible, materiais e  recursos didácticos que facilitasen aos
estudantes a consecución dos obxectivos propios do bacharelato. 
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AVALIACIÓN: Inicial, continua, final, extraordinaria. Materias pendentes
1.- Avaliación inicial
En que data se realizará?
Na primeira semana de curso.
En que consistirá? 
Proba oral para o grupo en xeral e escrita para cada estudante.
Como se informará á familia?
A través  do Departamento  de Orientación ou titor/a,  pero só no caso de que se detecten
circunstancias relevantes.
Cales serán as consecuencias dos resultados?
Adaptarase  o  proceso  didáctico  á  realidade  do  alumnado,  reforzando  os  aspectos  que  se
considere  oportuno.  No caso  de  que  algún  estudante  non cursara  a  materia  de  bioloxía-
xeoloxía en 1º de Bach ou a tivese aínda pendente,  procederase tal  e como se expón no
apartado de  “recuperación de materias pendentes de cursos anteriores”. É probable que estes
estudantes presenten nalgúns temas unha diferenza significativa en canto aos coñecementos
previos en relación co alumnado que si cursou e superou esa materia. Tratarase de paliar estas
posibles dificultades prestando unha atención personalizada  a estes estudantes ao longo do
curso e facilitándolles material complementario se se considera oportuno.
2.- Avaliación continua
Con que temporalización se farán probas escritas?
As probas escritas serán o instrumento de avaliación máis empregado,  dado o seu carácter
máis  obxectivo  á  hora  de  asignar  unha  cualificación  e  por  tratarse  de  alumnado  de
bacharelato, no que, a diferenza do alumnado de ESO, non parece tan necesario insistir nos
aspectos procedementais e actitudinais en relación ós contidos conceptuais. 
Realizaranse como mínimo 2 probas por avaliación. Tratarase que cada proba inclúa contidos
relativos a temas relacionados entre si. Ver apartado de contidos.
Como se cualificarán as probas, traballos individuais ou colectivos, traballo no caderno,
observación?
Empregarase como modelo de exame o mesmo que o das probas de ABAU do curso anterior
ao estimar que a maioría dos estudantes van realizar estas probas. En caso de recibir ao longo
do  curso  información  sobre   cambios  no  modelo  de  exame  nas  probas  de  ABAU,
adaptaríanse os exames ao novo modelo proposto.  No impreso do exame informarase ao
alumnado do valor asignado a cada unha das preguntas en relación á cualificación total da
proba, e que será o seguido nas probas ABAU.
Se o profesor/a apreciase dunha forma clara que  durante a realización dunha proba escrita un
estudante  está  copiando,  retiraríaselle  o  exame  e  adxudicaríaselle  nesa  proba  unha
cualificación de 0. Neste caso especial, o estudante terá que realizar a correspondente proba
de recuperación. 
Na realización dos traballos valoraranse, ademais dos contidos, a presentación  e o nivel de
implicación dos estudantes na pescuda de información e execución do traballo.  Tamén se
informará ao alumnado no que respecta a estes aspectos.
No referido  á  observación como instrumento  de avaliación  valorase  o interese  e  traballo
amosado  polos  estudantes  diariamente  na  aula,  así  como  o  respecto  amosado  aos
compañeiros e ós demais membros da comunidade escolar.
Como se fará a media de cada unha das avaliacións? 
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Realizarase unha media ponderada entre as probas escritas/traballos realizados na avaliación,
en función dos contidos incluídos en cada unha delas.  Na cualificación definitiva daráselle
un 10% ao que respecta ao instrumento de “observación”, en función do que se detalla a
continuación.
Que aspectos se van a valorar dentro da observación do traballo na aula?
Valoraranse positivamente  o interese  e traballo  amosado polos  estudantes  diariamente  na
aula, así como o respecto amosado aos compañeiros e ós demais membros da comunidade
escolar. Valoraranse negativamente, e tratarán de corrixirse, as actitudes de desconsideración
e falta de respecto aos demais. Teranse en conta tamén as faltas de asistencia non xustificadas
á clase, así como as faltas reiteradas de puntualidade. 
Como se recuperará unha proba non superada?
Só se contempla a posibilidade de realizar unha recuperación para unha proba illada cando se
deran  unhas  circunstancias  que  imposibilitaran  a  realización  da  mesma,  por  exemplo,
enfermidade ou causa similar. 

Como se recuperará unha avaliación non superada?
Realizarase unha proba escrita por avaliación na que se incluirán tódolos temas que foron
obxecto de exame nesa avaliación. 
A proba sempre se realizará despois da sesión de avaliación, co obxecto de non interferir cos
exames doutras materias.

3.- Avaliación final
Quen debe ir á avaliación final?
Os estudantes con tódalas avaliacións suspensas e os que teñan unha ou dúas avaliacións
suspensas e ao realizar a media das cualificacións obtidas durante o curso esta sexa inferior a
5.  O  exame  final  farase  por  avaliacións  e  para  poder  superalo  deberá  obterse  unha
cualificación media entre as avaliacións de 5 ou superior. 
Terán tamén opción a realizar esta proba os estudantes que perderan o dereito á avaliación
continua, así como aqueles que por circunstancias xustificadas non puidesen realizar tódalas
probas ordinarias.
En que consistirá a proba ?
Nunha proba escrita, ou oral se o estudante estivese incapacitado para a proba escrita. 
Que estándares se van avaliar? 
Tódolos que se inclúen na programación didáctica, aínda que se lles dará máis ou menos peso
na proba, en función do valor asignado na mesma. 
Como se elaborará a cualificación final?
Realizarase unha media das cualificacións obtidas nas diferentes probas escritas realizadas ao
longo do curso. No caso de que un estudante tivese que realizar probas de recuperacións,
teranse  en  conta  tamén  as  cualificacións  obtidas  nas  mesmas,  pero  seguindo os  criterios
expostos nos apartados anteriores. 
4.- Avaliación extraordinaria
Que tipo de proba se vai aplicar?
Realizarase  unha  proba  escrita  (ou  oral,  en  caso  necesario)  que  incluirá  basicamente
preguntas correspondentes a aqueles estándares de aprendizaxe aos que se lle asignou na
programación un maior peso. No exame figurará o valor asignado a cada pregunta.
Como se cualifica?
A cualificación realizarase só en base ao resultado da proba citada anteriormente
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5.- Recuperación de materias pendentes de cursos anteriores

Tal  e  como  se  recolle  no  artigo  36  do  Decreto  86/2015  da  Consellería  de  Cultura,
Educación e O.U, polo que se establece o currículo de educación secundaria obrigatoria e
do bacharelato en Galicia, a superación da materia de Bioloxía de 2º de bacharelato estará
condicionada pola superación da materia de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de bacharelato. 
Para a superación da materia  de Bioloxía e Xeoloxía de 1º de Bacharelato  establécense os
seguines procedementos:

a) O alumnado que, tendo cursado  a materia de 1º,  non a teña  superada, terá a
opción de  superala  mediante  a realización  de probas escritas  referidas  á  totalidade  do
currículo. A materia dividiríase en dúas partes e realizarase un exame da primeira parte
durante a 1ª avaliación e un exame da segunda parte  durante a 2ª, tentando non interferir
cos exames de avaliación do  curso acutal. Se fose necesario, realizariase unha proba global
na 3ª  avaliación,   e outra na convocatoria  extraordinaria  de setembro,  en ambos casos,
segundo o calendario proposto dende a Xefatura de Estudos.

b)  O  alumnado  que  non  cursou  a  materia  de  Bioloxía  e  Xeoloxía  de  1º  de
bacharelato, e desexe cursala materia de Xeoloxía de 2º, deberá superar ao inicio de curso
unha proba escrita que versará sobre os contidos incluídos no currículo da materia de 1º, e
que se consideren   básicos para poder seguir con aproveitamento o currículo da materia do
2º curso. No caso de non superar esta proba,  procederase  da forma descrita no apartado
anterior.
Os  estudantes  implicados  serán  informados  oportunamente  sobre  as  características  das
probas así como de que non poderán obter unha cualificación final positiva nas materias de
Bioloxía  de  2º  e  Xeoloxía  de  2º   mentres  non  superen  os  procedementos  citados
anteriormente.
Para  a recuperación das  materias  de Cultura Científica e Anatomía  Aplicada de 1º  de
Bacharelato  as  materias  dividiranse  en  dúas  partes  e  entregaranse  ao  alumnado  dous
cuestinarios, que deben resolver un na 1ª e outro na 2ª avaliación. Os cuestionarios deberán
ser  entregados  correctamente  resoltos  e  dentro   dos  prazos  establecidos.  Unha  vez
entregados e correxidos os cuestionarios realizarase unha proba escrita sobre os contidos
tratados  nos  devanditos  cuestionarios.  Os  cuestionarios  representarán  o  50%  da
cualificación e a nota da proba escrita o 50% restante. Tratarase de que as datas de entrega
dos cuestionarios, así como da realización das probas escritas, non coincidan cos exames de
avaliación do curso actual.  
Se  fose  necesario,  realizaríase  un  exame  global  na  3ªavaliación,  segundo  o  calendario
establecido pola Xefatura de Estudos. No caso de non superar a materia na convocatoria
ordinaria de xuño, os estudantes terán a posibilidade de presentarse a unha proba escrita na
convocatoria extraordinaria de setembro.

 ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
A  diversidade  do  alumnado  pode  manifestarase  en  diferentes  aspectos:  motivación,
capacidades, estilos e ritmos de aprendizaxe, nivel socio - cultural, coñecemento da lingua,
relacións interpersoais, etc. Hai que considerar tamén posibles casos de minusvalías motrices,
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auditivas  e  visuais,  Responderase  a  cada  unha  destas  posibles  circunstancias  poñendo  a
disposición do alumnado, sempre que sexa posible,  tódolos recursos educativos necesarios,
tanto de tipo humano como material. No presente curso non se contempla a necesidade de
aplicar ningunha medida deste tipo.

APORTACIÓNS DO DEPARTAMENTO Ó PLAN DE IGUALDADE DO CENTRO

Tanto na ESO como en BACHARELATO e en cada unha das unidades dos programas de
todas as materias o profesorado resaltará a importancia da muller nas Ciencias da natureza e
estará vixilante nas actitudes dos alumnos e alumnas para reforzar conductas que mostren a
igualdade de xénero.

                                 Outubro de 2019 
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