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5. Identificar as accións dos axentes xeolóxicos
externos na orixe e modelado do relevo terrestre, así
como no proceso de formación das rochas sedimenta-
rias.

Trátase de comprobar que o alumnado ten unha con-
cepción dinámica da natureza e que é quen de recoñe-
cer e interpretar, no medio natural ou en imaxes, a
acción dos axentes xeolóxicos externos máis importan-
tes. Preténdese tamén avaliar se o alumnado pode
explicar a orixe dos distintos tipos de modelaxe produ-
cidos polos axentes xeolóxicos externos, así como a
das rochas sedimentarias.

6. Valorar a capacidade para recompilar información
procedente de distintas fontes sobre a influencia das
actuacións humanas no ambiente, analizar esta infor-
mación e formular propostas para promover unha xes-
tión máis racional dos recursos naturais.

Trátase de avaliar se o alumnado é quen de identifi-
car a relación que existe entre a explotación dos recur-
sos naturais e determinados impactos e riscos ambien-
tais. Valorarase a capacidade de realizar investiga-
cións sobre algunhas alteracións concretas producidas
polos seres humanos na natureza e se son quen de
valorar o ambiente como un patrimonio da humanida-
de e de argumentar as razóns de certas actuacións
individuais e colectivas para evitar a súa deteriora-
ción.

7. Determinar os trazos distintivos do traballo cien-
tífico analizando como se chegou á formulación e/ou ás
propostas de resolución dalgún problema ambiental de
actualidade.

Trátase de pescudar se as alumnas e os alumnos son
capaces de buscar bibliografía referente a temas de
actualidade, como a conservación das especies ou a
intervención humana na reprodución, e de utilizar as
destrezas comunicativas suficientes para elaborar
informes que estruturen os resultados do traballo. Pre-
téndese avaliar tamén se teñen unha imaxe do traballo
científico como un proceso en continua construción,
que se apoia nos traballos colectivos de moitos grupos,
que ten os condicionamentos de calquera actividade
humana e que por iso se pode ver afectada por varia-
bles de distinto tipo.

8. Valorar a situación mundial da distribución da
riqueza e as súas repercusións sobre a saúde e o
ambiente, identificando interrelacións xeopolíticas,
sociais, económicas e culturais.

Trátase de ver se o alumnado é consciente das dife-
renzas que existen entre as distintos escenarios do
mundo como son os diálogos norte-sur, oriente-occi-
dente, as interdependencias da globalización e é capaz
de enunciar cales son as consecuencias da sobreex-
plotación de recursos, a industrialización masiva, etc.

Cuarto curso. Física e química.

Bloque 1. Contidos comúns.

* Utilización de estratexias propias do traballo cien-
tífico, mediante a proposta de problemas e sinxelas

investigacións, discusión do seu interese, análise de
variables que interveñen, formulación de hipóteses,
planificación de experiencias, organización dos datos,
interpretación de resultados e comunicación de con-
clusións.

* Busca, selección e análise crítica de información
de carácter científico utilizando as tecnoloxías da
comunicación e da información e outras fontes.

* Interpretación de informacións de carácter cientí-
fico e contraste destas informacións para formar unha
opinión propia e expresarse axeitadamente.

* Elaboración de argumentacións e explicacións
sobre feitos, observacións ou resultados experimen-
tais, empregando modelos científicos axeitados.

* Valoración das achegas das ciencias da natureza
para lles dar resposta ás necesidades dos seres huma-
nos e mellorar as condicións da súa existencia, así
como para apreciar e desfrutar da diversidade natural
e cultural, participando na súa conservación, protec-
ción e mellora.

* Valoración da evolución do pensamento científico
ao longo da historia, salientando a importancia que
supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico
de cada época.

* Utilización comprensiva de protocolos experimen-
tais e respecto polas normas de seguridade.

* Xustificación de decisións persoais verbo de pro-
blemas reais do seu contorno que aseguren un desen-
volvemento sustentable e da modificación de hábitos
de conduta que promovan a saúde persoal e comunita-
ria.

* Contribución do desenvolvemento científico e tec-
nolóxico á resolución dos problemas. Importancia da
aplicación do principio de precaución e da participa-
ción cidadá na toma de decisións.

* Valoración da educación científica da cidadanía
como requisito de sociedades democráticas sustenta-
bles.

* Consideración da cultura científica como fonte de
satisfacción persoal.

Bloque 2. As forzas como interacción.

As forzas e os cambios de movemento.

* Recoñecemento do carácter relativo do movemen-
to. Sistemas de referencia. Valoración do uso do GPS
para determinar a posición dos obxectos na Terra.

* Análise cualitativa dos movementos rectilíneos e
curvilíneos. Análise cuantitativa do movemento recti-
líneo e uniforme. Relación entre o tipo de movemento
e a representación gráfica correspondente.

* Valoración das achegas de Galileo ao estudo expe-
rimental da caída libre. Identificación da aceleración
como o cambio no estado de movemento dos corpos.

* Identificación de forzas que interveñen na vida
cotiá. A mecánica de Newton.
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* Caracterización do concepto de forza como inte-
racción: acción-reacción. Carácter vectorial das forzas
e a súa representación.

* Interpretación de situacións de equilibrio de for-
zas: inercia. Composición gráfica de forzas.

* Comprobación, experimental ou simulada, da rela-
ción entre a forza resultante sobre un sistema, a súa
masa e a aceleración. Análise dalgúns cambios no
movemento dos corpos e a súa relación coa forza. Apli-
cación a situacións relacionadas con accidentes de
tráfico de vehículos e discusión de medidas preventi-
vas.

As forzas e as deformacións e presións.

* Identificación cualitativa da relación entre forza e
deformación en corpos elásticos. Obxectos e aparellos
relacionados.

* Recoñecemento da relación entre forza e presión
nos sólidos. Obxectos de uso cotián que utilizan esta
relación.

* Relación entre a presión e a forza aplicada sobre
líquidos: aplicacións prácticas.

* Realización dalgunha experiencia sinxela con sóli-
dos mergullados en líquidos. Identificación das varia-
bles que determinan a presión nun sólido no seo dun
fluído. Achega de Arquímedes á interpretación cientí-
fica da flotación. Utilización da ecuación fundamental
da estática de fluídos para a comprensión de situa-
cións cotiás.

* Deseño, realización de experiencias para poñer de
manifesto a presión atmosférica e comunicación dos
resultados. Utilización de aparellos para medir a pre-
sión como manómetros ou barómetros. Descrición do
funcionamento dos altímetros.

A mecánica do Universo.

* Realización de observacións celestes directas ou
simuladas e identificación das primeiras ideas sobre o
Universo.

* Comparación entre a concepción xeocéntrica e a
heliocéntrica e a súa capacidade para interpretar as
observacións.

* Relación entre as melloras das observacións co
telescopio e o reforzo do modelo heliocéntrico. Reco-
ñecemento das achegas de Kepler e Galileo. Valora-
ción e implicacións do enfrontamento entre dogmatis-
mo e liberdade de investigación: o xuízo de Galileo.

* Unificación da dinámica terrestre e celeste: a gra-
vitación universal de Newton. Aplicacións en resolu-
ción de situacións problemáticas sinxelas onde inter-
veña a atracción gravitatoria.

* Aproximación cualitativa ás ideas actuais sobre o
Universo.

* Valoración crítica dos avances científicos e tecno-
lóxicos para a exploración do universo. Procura e
selección de información sobre as axencias espaciais

(ESA, NASA) e os proxectos conxuntos (ISS). Valora-
ción do uso dos satélites artificiais en ámbitos cientí-
ficos, tecnolóxicos e sociais.

Bloque 3. Afondamento no estudo dos cambios.

Transferencias e transformacións de enerxía.

* Identificación das formas de enerxía mecánica:
cinética e potencial gravitatoria cos cambios na velo-
cidade e posición dos obxectos.

* Realización de experiencias onde se poñan de
manifesto cambios na enerxía interna dos sistemas.

* Recoñecemento das transformacións e transferen-
cias de enerxía por traballo e calor en fenómenos pró-
ximos ao alumnado.

* Interpretación cualitativa do traballo como meca-
nismo de transferencia de enerxía. Estudo da medida
da eficacia na realización de traballo: concepto de
potencia. Valoración do emprego de máquinas simples
para o desenvolvemento económico e social.

* Interpretación cualitativa da calor como mecanis-
mo de transferencia de enerxía. Máquinas térmicas e
as súas repercusións.

* Utilización do principio de conservación da ener-
xía para resolver situacións físicas sinxelas e próximas
aos estudantes, onde se poñan de manifesto transfor-
macións e transferencias.

* Identificación do problema da degradación da
enerxía. Valoración do papel da enerxía na sociedade
actual e do uso das diferentes fontes para a súa obten-
ción. Recoñecemento dalgún desenvolvemento tecno-
lóxico que contribúa á eficiencia e ao aforro enerxéti-
co.

Bloque 4. Estrutura e propiedades das substancias.

Estrutura do átomo e do enlace químico.

* Comparación dalgunhas propiedades característi-
cas de substancias. Elaboración e aplicación de crite-
rios para clasificar as substancias baseándose nas súas
propiedades. Identificación da relación entre as pro-
piedades e a estrutura das substancias.

* Interpretación da estrutura atómica a partir de evi-
dencias da distribución dos electróns en niveis de
enerxía.

* Selección e análise crítica de información sobre
diferentes criterios para a clasificación dos elementos.
Valoración da información que proporciona a táboa
periódica en canto á capacidade de combinación dos
elementos.

* Interpretación da estrutura das substancias a tra-
vés do enlace covalente, iónico ou metálico. Valora-
ción de procesos industriais en Galicia relacionados
co transporte iónico como galvanizado e obtención de
metais.

* Introdución cualitativa á sistemática da formula-
ción e nomenclatura química da IUPAC: exemplo dos
compostos binarios de uso habitual.
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Os compostos de carbono e os seres vivos.

* Recoñecemento dos combustibles fósiles: carbón e
petróleo, e a súa importancia como recursos enerxéti-
cos. Identificación experimental dos produtos das
reaccións de combustión dos hidrocarburos. Selección
e análise crítica de información sobre o incremento do
efecto invernadoiro e a súa relación co cambio climá-
tico. Procura de medidas para a súa prevención.

* Interpretación das posibilidades de combinación
do átomo de carbono consigo mesmo, co hidróxeno e
con outros átomos. As cadeas carbonadas.

* Papel dalgunhas biomoléculas que constitúen os
seres vivos. Valoración do papel da química na com-
prensión da orixe e desenvolvemento da vida.

* Selección e análise crítica de información sobre
materiais de envase e embalaxe formados por cadeas
carbonadas e a súa influencia sobre o ambiente. Valo-
ración de actitudes favorables á súa redución, recicla-
xe e reutilización.

Criterios de avaliación.

1. Recoñecer o carácter relativo do movemento, des-
cribir movementos comúns da vida cotiá e valorar a
importancia do seu estudo no xurdimento da ciencia
moderna.

Trátase de constatar se o alumnado é quen de deter-
minar e diferenciar as magnitudes necesarias para
describir os movementos e se sabe formular e resolver
cualitativamente problemas relacionados coa educa-
ción viaria. Valorarase, así mesmo, se realiza e utiliza
as representacións gráficas para identificar os diferen-
tes movementos, se sabe interpretar expresións como
distancia de seguridade, ou velocidade media, e se
comprende a importancia da cinemática pola súa con-
tribución ao nacemento da ciencia moderna, no sécu-
lo XVII.

2. Identificar o papel das forzas como causa dos
cambios de movemento e das presións, así como reco-
ñecer e representar as principais forzas presentes en
situacións do contorno.

Pretende comprobar se o alumnado comprende a
idea de forza como interacción e causa das acelera-
cións dos corpos, cuestiona as evidencias do sentido
común verbo da suposta asociación forza-movemento,
sabe identificar e representar forzas que actúan en
situacións cotiás, así como o tipo de forza, gravitatoria,
eléctrica, elástica ou as exercidas polos fluídos e reco-
ñece como se utilizaron as características dos fluídos
no desenvolvemento de tecnoloxías útiles á nosa
sociedade.

3. Empregar modelos para xustificar as observacións
celestes e comparar as súas interpretacións, así como
valorar as implicacións históricas do enfrontamento
entre elas.

Trátase de avaliar se o alumnado utiliza diferentes
modelos celestes para xustificar as observacións dia-
rias e anuais dos movementos dos astros e se coñece

as implicacións do enfrontamento entre xeocentrismo
e heliocentrismo. Valorarase o emprego de simula-
cións como axuda para o estudo das regularidades a
longo prazo dos ditos movementos.

4. Utilizar a gravitación universal para explicar a
forza peso, os movementos no sistema solar, os satéli-
tes artificiais e as naves espaciais, e analizar de forma
crítica as contribucións da ciencia espacial.

Trátase de comprobar que o alumnado comprende
que o establecemento do carácter universal da gravita-
ción supuxo a ruptura da barreira ceo-Terra, dando
paso a unha visión unitaria da mecánica do Universo.
Valorarase, así mesmo, a utilización da lei de gravita-
ción universal para explicar o peso dos corpos e o
movemento de planetas e satélites no sistema solar.
Valorarase tamén se o alumnado é quen de expoñer
opinións razoadas sobre os beneficios e prexuízos que
poden derivar dos usos dos satélites artificiais.

5. Aplicar o principio de conservación da enerxía á
comprensión das transformacións e das transferencias
enerxéticas en situacións prácticas da vida diaria e
analizar os problemas asociados coa súa obtención e
uso.

Preténdese avaliar se o alumnado identifica as dife-
rentes formas de enerxía (tanto mecánica como inter-
na), sabe relacionar a transferencia de enerxía mecá-
nica co traballo e a transferencia de enerxía térmica
coa calor, así como realizar algúns balances enerxéti-
cos sinxelos. Valorarase tamén se recoñece a impor-
tancia do uso da enerxía e se sabe avaliar os seus
beneficios fronte ao impacto ambiental que orixina a
súa produción e consumo, así como a participación en
medidas de eficiencia e aforro enerxético.

6. Identificar as características dos elementos quí-
micos máis representativos da táboa periódica e predi-
cir o seu comportamento químico.

Con este criterio preténdese comprobar se o alumna-
do é capaz de saber distribuír os electróns dos átomos
en niveis enerxéticos, relacionando esta distribución
coa estrutura da táboa periódica. Así mesmo, débese
comprobar que é capaz de relacionar algunhas propie-
dades físicas (temperaturas de fusión e ebulición, con-
dutividade eléctrica, solubilidade en auga, etc.) co
tipo de enlace que presentan e formular algunhas pre-
visións sinxelas da unión con outros elementos e de
propiedades das substancias simples e compostas for-
madas.

7. Xustificar a gran cantidade de compostos orgáni-
cos existentes así como a formación de macromolécu-
las e a súa importancia nos seres vivos.

Trátase de avaliar se o alumnado comprende as enor-
mes posibilidades de combinación que presenta o áto-
mo de carbono e se é capaz de escribir fórmulas
desenvolvidas de compostos sinxelos. Así mesmo,
deberase comprobar se comprende a formación de
macromoléculas, o seu papel na constitución dos seres
vivos e o logro que supuxo a síntese dos primeiros
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compostos orgánicos fronte ao vitalismo na primeira
metade do século XIX.

8. Recoñecer as aplicacións tecnolóxicas derivadas
das reaccións de combustión e valorar a súa influencia
no incremento do efecto invernadoiro.

Con este criterio avaliarase se o alumnado recoñece
o carbón, o petróleo e o gas natural como combustibles
fósiles e como as fontes enerxéticas máis utilizadas
actualmente en motores e centrais térmicas. Tamén se
valorará se é consciente do seu esgotamento, dos pro-
blemas que sobre o ambiente ocasiona a súa utiliza-
ción e a necesidade de tomar medidas para tratar de
buscar un desenvolvemento sustentable e non conti-
nuar aumentando o consumo actual.

9. Analizar os problemas e desafíos, aos cales se
enfronta a humanidade globalmente, o papel da cien-
cia e da tecnoloxía e a necesidade da súa implicación
persoal para resolvelos e avanzar cara ao logro dun
futuro sustentable.

Preténdese comprobar se o alumnado é consciente
da situación planetaria caracterizada por toda unha
serie de problemas intervinculados: contaminación
sen fronteiras, esgotamento de recursos, perda de bio-
diversidade e diversidade cultural, hiperconsumo,
etc., e se comprende as repercusións do desenvolve-
mento científico-técnico e a súa necesaria contribu-
ción ás posibles solucións tendo sempre presente o
principio de precaución e a responsabilidade indivi-
dual e colectiva da sociedade na posta en práctica das
medidas e vías de solución. Valorarase se é conscien-
te da importancia da súa propia educación científica
para a súa participación persoal na toma fundamenta-
da de decisións.

Cuarto curso. Bioloxía e xeoloxía.

Bloque 1. Contidos comúns.

* Utilización de estratexias propias do traballo cien-
tífico, mediante a proposta de problemas e sinxelas
investigacións, discusión do seu interese, análise de
variables que interveñen, formulación de hipóteses,
planificación de experiencias, organización dos datos,
interpretación de resultados e comunicación de con-
clusións.

* Busca, selección e análise crítica de información
de carácter científico utilizando as tecnoloxías da
comunicación e da información e outras fontes.

* Interpretación de informacións de carácter cientí-
fico e contraste destas informacións para formar unha
opinión propia e expresarse axeitadamente.

* Elaboración de argumentacións e explicacións
sobre feitos, observacións ou resultados experimen-
tais, empregando modelos científicos axeitados.

* Valoración das achegas das ciencias da natureza
para lles dar resposta ás necesidades dos seres huma-
nos e mellorar as condicións da súa existencia, así
como para apreciar e desfrutar da diversidade natural

e cultural, participando na súa conservación, protec-
ción e mellora.

* Valoración da evolución do pensamento científico
ao longo da historia, salientando a importancia que
supón para o desenvolvemento científico e tecnolóxico
de cada época.

* Utilización comprensiva de protocolos experimen-
tais e respecto polas normas de seguridade.

* Xustificación de decisións persoais verbo de pro-
blemas reais do seu contorno que aseguren un desen-
volvemento sustentable e da modificación de hábitos
de conduta que promovan a saúde persoal e comunita-
ria.

* Contribución do desenvolvemento científico e tec-
nolóxico á resolución dos problemas. Importancia da
aplicación do principio de precaución e da participa-
ción cidadá na toma de decisións.

* Valoración da educación científica da cidadanía
como requisito de sociedades democráticas sustenta-
bles.

* Consideración da cultura científica como fonte de
satisfacción persoal.

Bloque 2. A Terra, un planeta en continuo cambio.

A historia da Terra.

* Recoñecemento da variable tempo xeolóxico: a súa
magnitude, a datación relativa e absoluta.

* Identificación dos principios e procedementos que
permiten reconstruír a historia da Terra e utilización
do actualismo como método de interpretación.

* Recoñecemento do proceso de fosilización. Identi-
ficación dos fósiles máis importantes en cada etapa.
Utilización dos fósiles como indicadores das caracte-
rísticas dos ambientes e climas do pasado.

* Reconstrución de historias xeolóxicas sinxelas a
partir dunha columna estratigráfica.

* Identificación das eras xeolóxicas e situación dos
fenómenos xeolóxicos e biolóxicos máis relevantes que
aconteceron en cada unha.

A tectónica de placas e as súas manifestacións.

* Recoñecemento e análise das probas do despraza-
mento dos continentes.

* Localización e análise da distribución dos volcáns,
terremotos, cordilleiras, dorsais e fosas oceánicas.
Coñecemento do fenómeno da expansión do fondo
oceánico, a súa relación co volume constante da Terra
e co modelo dinámico da estrutura interna da Terra.

* Recoñecemento das placas litosféricas principais
e os seus límites.

* Análise das interaccións entre os procesos xeoló-
xicos internos e externos, a formación das montañas,
os seus tipos e os procesos xeolóxicos asociados, mag-
matismo e metamorfismo, que completan o ciclo das
rochas.




