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3º CURSO EDUCACIÓN SECUNDARIO OBRIGATORIA

OBXECTIVOS XERAIS DA MATERIA

Os obxectivos para a materia de Bioloxía e Xeoloxía en 3º curso da ESO aparecen recollidos de seguido, e son coherentes cos obxectivos xerais para a etapa da
ESO.

   Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel.
 Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia.
 Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de campo.
 Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima exposición. 
 Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co sistema inmunitario.
 Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas.
 Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os trastornos de conduta alimentaria.
 Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor.
 Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino.
 Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene.
 Identificar as principais glándulas endócrinas. Función.
 Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e músculos.
 Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na adolescencia.
 Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto.
 Apreciar e considerar a sexualidade das persoas.
 Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre.
 Coñecer e identificar as formas de erosión.
 Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas superficiais. 
 Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión. 
 Identificar a acción eólica en diferentes ambientes.
 Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares.
 Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente xeolóxico externo.
 Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos que poden xerar.
 Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos.
 Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 
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METODOLOXÍA  

O currículo de Bioloxía e Xeoloxía hai que abordalo desde moi diversas perspectivas conceptuais e metodolóxicas, en concreto, da Física, a Química, a Bioloxía e a
Xeoloxía  (todas  elas  teñen  en  común  unha  determinada  forma de  representar  e  de  analizar  a  realidade),  ademais  doutras  cousas  que  manteñen  unha  estreita
interconexión, como son a ecoloxía, a meteoroloxía, a astronomía... Nesta liña, os coñecementos son cada vez máis especializados e, máis profundos. En calquera caso,
esta especialización non é incompatible co estudo interdisciplinar, non en van o coñecemento científico, en xeral, e o natural, en particular, non poden estudarse de
forma fragmentada (o estudante debe saber que hai uns procedementos de investigación comúns aos distintos ámbitos do saber científico). De aí, por exemplo, que
neste curso haxa, no currículo oficial da comunidade, uns contidos comúns para ambas as dúas materias, e outros específicos para cada unha.  

Tanto neste curso coma nos demais da ESO, a alfabetización científica dos estudantes, entendida como a familiarización coas ideas científicas básicas, convértese
nun dos obxectivos fundamentais, pero non tanto como un coñecemento finalista senón como un coñecemento que lles permita a comprensión de moitos dos problemas
que lle afectan ao mundo na vertente natural e ambiental e, en consecuencia, a súa intervención no marco dunha educación para o desenvolvemento sostible do planeta
(a ciencia é, en calquera caso, un instrumento indispensable para comprender o mundo e, de acordo con esta materia, para conservalo). Isto só se poderá lograr se o
desenvolvemento dos contidos (conceptos, feitos, teorías, etc.) parte do que coñece o/a alumno/a e do seu contorno, ao que poderá comprender e sobre o que poderá
intervir. Se ademais temos en conta que os avances científicos se converteron ao longo da historia nun dos paradigmas do progreso social, vemos que a súa importancia é
fundamental na formación do alumnado, formación na que tamén repercutirá unha determinada forma de enfrontarse co coñecemento, a que incide na racionalidade e
na demostración empírica dos fenómenos naturais. Neste aspecto habería que lembrar que tamén se debe facer fincapé no que o método científico lle achega ao/á
alumno/a:  estratexias  ou procedementos de aprendizaxe para  calquera materia  (formulación de hipóteses,  comprobación de resultados,  investigación,  traballo  en
grupo...).  

Polo tanto, o estudo de Bioloxía e Xeoloxía neste curso terá en conta os seguintes aspectos:  Considerar que os contidos non son só os de carácter conceptual,
senón tamén os procedementos e as actitudes, de forma que a presentación destes contidos vaia sempre encamiñada á interpretación do contorno por parte do
alumnado e a conseguir as competencias básicas propias desta materia, o que implica empregar unha metodoloxía baseada no método científico.  Conseguir unha
aprendizaxe significativa, relevante e funcional, de forma que os contidos / coñecementos poida ser aplicados polo/a alumno/a ao entendemento do seu contorno
natural máis próximo (aprendizaxe de competencias) e ao estudo doutras materias. Promover unha aprendizaxe construtiva, deforma que os contidos e as aprendizaxes
sexan consecuencia uns doutros.  Tratar temas básicos, axeitados ás posibilidades cognitivas individuais dos/as alumnos/as.  Favorecer o traballo colectivo entre os
estudantes. Para tratar axeitadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, procedementos e actitudes e para contribuír á adquisición de determinadas
competencias, a proposta didáctica e metodolóxica debe ter en conta a concepción da ciencia como unha actividade en permanente construción e revisión, e ofrecer a
información necesaria realizando o papel activo do alumnado no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias: Darlle a coñecer algúns métodos habituais na
actividade e na investigación científica,invitalo a utilizalos e reforzar os aspectos do método científico correspondentes a cada contido.  Xerar escenarios atractivos e
motivadores  que  o  axuden  a  vencer  unha  posible  resistencia  apriorística  ao  seu  achegamento  á  ciencia.  Propor  actividades  prácticas  que  o  sitúen  fronte  ao
desenvolvemento do método científico, proporcionándolle métodos de traballo en equipo e axudándoo a enfrontarse co traballo / método científico que o motive para o
estudo.  Combinar os contidos presentados expositivamente, mediante cadros explicativos e esquemáticos, e nos que a presentación gráfica é un importante recurso de
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aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediata do/a alumno/a senón a obtención dos obxectivos da materia (e, en consecuencia, da etapa) e
as competencias básicas. 

 
Todas estas consideracións metodolóxicas tivéronse en conta nos materiais curriculares que se van utilizar e, en consecuencia, na propia actividade educativa que

se desenvolverá diariamente: Tratamento dos contidos de forma que conduzan a unha aprendizaxe comprensiva e significativa.  Unha exposición clara, sinxela e razoada
dos contidos, cunha linguaxe adaptada á do/a alumno/a. Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e a comprensión do feito científico e natural. 

 
O uso de calquera recurso metodolóxico, ademais  do libro de texto, debe ir  encamiñado á participación cotiá do estudante no proceso educativo, non a

substituílo. Pero nun contexto no que se está a xeneralizar o uso das tecnoloxías da información e a comunicación (a internet, vídeos, CD-ROM, etc.), non tería sentido
desaproveitar as súas posibilidades educativas, de aí que o seu uso, interesante en si mesmo polas posibilidades de obtención de información que permiten, fomenta que
o estudante sexa formado nalgunhas das competencias básicas do currículo (aprender a aprender, tratamento da información e competencia dixital,...).  

A formulación dos contidos na lexislación ten unha particularidade: organízaos en bloques, un dos cales (contidos comúns) recolle todos aqueles que teñen un
marcado carácter procedemental ou actitudinal e condiciona a forma en que deberían ser desenvolvidos os que poderiamos considerar máis de tipo conceptual (As
persoas e a saúde, As persoas e o medio e Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía externa). Neste curso pártese do estudo da estrutura e da función do corpo
humano e da súa relación coa saúde (As persoas e a saúde), continúa coa interacción e a interdependencia entre as persoas e o medio (As persoas e o medio) e remata
coa actividade xeolóxica que se debe á enerxía externa ao planeta (Transformacións xeolóxicas debidas á enerxía externa).

O libro de texto elixido para Bioloxía e Xeoloxía de 3º da ESO é:

Ramos García, Mª Angeles e outros: Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO, Ed.Mac Graw Hill, Madrid, 2015  ISBN 978-84-486-0679-4

AS COMPETENCIAS CLAVE

Na definición que a LOMCE fai do currículo este elemento pasa a converterse nun dos aspectos orientadores do conxunto do mesmo e, en consecuencia, en
orientador dos procesos de ensino-aprendizaxe.    Trátase da adquisición duns saberes imprescindibles, prácticos e integrados, que terán que ser demostrados polos
estudantes (é algo máis ca unha formación funcional).  En resumo, unha competencia é a capacidade posta en práctica e demostrada de integrar  coñecementos,
habilidades e actitudes para resolver problemas e situacións en contextos diversos.   

O estudante, mediante o que sabe, debe demostrar que o sabe aplicar, pero ademais que sabe ser e estar. Desta forma vemos como unha competencia integra os
diferentes contidos que son traballados na aula (conceptos, procedementos e actitudes), exemplo dunha formación integral do estudante.

   
Formar en competencias permite facer fronte á constante renovación de coñecementos que se produce nesta área de coñecemento A formación académica do

estudante transcorre na institución escolar durante un número limitado de anos, pero a necesidade de formación persoal e/ou profesional non remata nunca, polo que
unha formación competencial  no uso,  por exemplo,  das TIC  (tecnoloxías  da  información e a comunicación)  permitirá acceder a este instrumento para solicitar  a
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información que en cada momento se precise. Se ademais temos en conta que moitas veces é imposible tratar en profundidade todos os contidos do currículo, está claro
que o estudante deberá formarse nesa competencia, a de aprender a aprender.

  
No noso sistema educativo considérase que as competencias básicas que debe ter o estudante cando remata a escolaridade obrigatoria para enfrontarse cos

retos da súa vida persoal e laboral son as seguintes:  
 Comunicación lingüística
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía
 Competencia dixital
 Aprender a aprender
 Competencias sociais e cívicos
 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor
 Conciencia e expresións culturais.

Loxicamente, no campo da Bioloxía e Xeoloxía, son as competencias lingüística, en ciencia e tecnoloxía e a de aprender a aprender as que teñen unha relación
máis directa, sen esquecer que a competencia dixital permitirá ao alumno acceder a información relevante no campo da Bioloxía e Xeoloxía. Especialmente útil é o uso de
simulacións informáticas para estudar a predicir fenómenos naturais, analiza  procesos microscópicos e moleculares, …

As competencias clave deben estar vinculadas aos obxectivos da ESO e do Bacharelato, debendo promoverse o seu desenvolvemento e avaliación ao longo de
todas as  etapas  educativas.  Con este  obxectivo,  deben integrarse  nas  materias  das  propostas  curriculares,  definindo e desenvolvendo actividades de aprendizaxe
integradas que permitan acadar resultados en máis dunha competencia ao mesmo tempo.

Os criterios de avaliación deben ser quen de medir o que o alumno sabe e sabe facer en cada materia concreta do currículo. Para iso deben ordenarse en
estándares de aprendizaxe avaliables que medirán o progreso do alumno e o rendemento acadado nas distintas competencias.

Tal e como establece a Orde de referencia, desenvolvemos os contidos teóricos e prácticos de cada curso para tratar de conseguir unha formación o máis ampla
posible do alumno, especialmente no caso da competencia lingüística e en ciencia e tecnoloxía. A finalidade é dotalo dos instrumentos de formación necesarios para
abordar con éxito a vida laboral ou académica futura.

AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS DERIVADAS

A avaliación inicial realizarase a través dos seguintes instrumentos:
1. Expediente académico do alumno.
2. Informes de Orientación Escolar.
3. Probas de lectura e comprensión lectora.
4. Proba escrita que mida os coñecementos precisos para abordar o estudo da materia.
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A análise dos resultados obtidos polos alumnos na avaliación inicial permitirán detectar os casos que están por enriba ou por debaixo da media. Para estes
alumnos procederase a realizar un programa de reforzo ou de ampliación dos contidos da materia, que lle permitan alcanzar os coñecementos mínimos, ós primeiros, ou
mellorar a súa formación a materia, ós segundos.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

Os alumnos que amosen dificultades de aprendizaxe serán tratados seguindo un programa acordado co Departamento de Orientación Escolar. En todo caso, ese
programa xirará ó redor aos seguintes aspectos:

a) Reducir os contidos, sen renunciar aos contidos mínimos esixibles.
b) Exercicios de reforzo. Os alumnos recibirán un caderno de exercicios para reforzar a aprendizaxe dos temas estudados.
c) Redución da materia que entra en cada proba escrita, realizando un maior número de exames de menor extensión e axustados aos contidos mínimos.
d) Máis tempo para realizar os exames.

c) Substitución das probas escritas por probas orais.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e comunicación, o espírito emprendedor  e a
educación cívica e constitucional trabállanse en todas as materias, sen perxuizo dun tratamento máis específico nalgunha das materias de cada etapa.

Asemade, o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de xénero o contra persoas con discapacidade e os valores
inherentes ao principio de igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal constitúen un eixe central na formación dos alumnos
en todas as etapas do ensino. Neste campo, a Bioloxía amosa sistematicamente que diferenza e desigualdade non son o mesmo. 

Promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos no eido persoal, familiar e social, así coma os valores  sobre os que se basean a
liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, a igualdade en homes e mulleres e as persoas con
discapacidade, o rechazo ao terrorismo, o respecto á pluralidade, o Estado de dereito, as vítimas do terrorismo ...

Especial atención dedicaremos á prevención da violencia de xénero, á violencia contra as persoas con discapacidade, á violencia terrorista e a calquera forma de
violencia, racismo ou xenofobia. Evitando en todo caso comportamentos  e contidos sexistas e os estereotipos que supoñan unha discriminación baseada na orientación
sexual ou de identidade de xénero, favorecendo a visibilidade e normalización da realidade homosexual, bisexual, transexual, ...
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Finalmente, desenvolveremos actividades para potenciar a educación e seguridade vial, mellorando a formación dos alumnos en canto aos dereitos e deberes

como usuarios das vías, ben sexa como peóns, viaxeiros ou condutores de calquera tipo de vehículo, singularmente bicicletas e facer visible a relación estreita entre o
consumo de alcohol e/ou estupefacientes e os accidentes de tráfico

AVALIACIÓN DO PROCESO ENSINO E A PRÁCTICA DOCENTE

Toda programación está suxeita a 3 fases evolutivas: 

1. Una vez coñecido os resultados da avaliación inicial dos alumnos (número de alumnos, existencia ou non de alumnos con dificultades, ...) é
preciso adecuar a programación, introducindo as modificacións oportunas para levala á práctica.

2. Adecuación da mesma ao longo da execución da mesma, adaptándoa para convertela nun instrumento útil para lograr os obxectivos establecidos.
As reunións de Departamento mensuais constitúen un lugar idóneo para debater as modificacións oportunas e actuar coordinadamente.

3. Valoración final, en función dos resultados acadados ao final do curso, introducindo as modificacións precisas para o curso seguinte.

Para a avaliación da programación e da práctica docente teremos en conta os seguintes elementos:

1. Adecuación da secuenciación e temporalización establecida na programación.

2. Resultados obtidos polos alumnos, seguindo unha secuencia progresiva (de menos a máis).

3. Valoración dos resultados dos alumnos na avaliación inicial.

4. Idoneidade das actividades propostas.

5. Análises dos aspectos que non puideron desenvolverse ao longo do curso, determinando as causas.

Por  outra  banda,  é  importante  que os  alumnos opinen sobre a  labor do profesor  e  a  maneira  en que desenvolve  as  clases.  Ao final  de  cada avaliación
subministrarase aos estudantes un test que permita observar a práctica docente. Un modelo de ese test podería ser o seguinte, cunha escala de 1 (moi baixo) a 4 (alto):
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Item

Valoración

1 2 3 4

Explica de xeito claro

Emprega a metodoloxía axeitada

Emprega diferentes recursos

Crea un ambiente  adecuado de traballo na clase

Establece un ritmo de traballo adecuado para poder seguilo

Dedica tempo a responder dúbidas
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CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES AVALIABLES. COMPETENCIAS CLAVE.

Tema Título Contidos Criterios avaliación Estándares avaliables Competencias
clave

1
Introdución -O vocabulario científico na expresión oral e 

escrita.

-Metodoloxía científica: características básicas.

- Experimentación en bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e interpretación de 
información de carácter científico a partir da 
selección e a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes.

-Planificación e realización do traballo 
experimental, e interpretación dos seus 
resultados.

-Normas de seguridade no laboratorio, e 
coidado dos instrumentos e do material.

- Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contexto
preciso e adecuado ao seu nivel.

-Procurar, seleccionar e interpretar 
a información de carácter científico
e utilizala para formar unha 
opinión propia, expresarse con 
precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co medio 
natural e a saúde. 

-Realizar un traballo experimental 
con axuda dun guión de prácticas 
de laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados.

- Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente 
como por escrito.

-Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente 
como por escrito.

-Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente como 
por escrito.

-Identifica os termos máis frecuentes 
do vocabulario científico e exprésase 
con corrección, tanto oralmente como 
por escrito para formar unha opinión 
propia e argumentar sobre problemas 
relacionados.

-Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como material 

CMCT

CD

CL

AA

CSC
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básico de laboratorio, argumenta o 
proceso experimental seguido, 
describe as súas observacións e 
interpreta os seus resultados.

2
A célula:
unidade

funcional e
estrutural dos

seres vivos

- Concepto de ser vivo.

-A materia viva e a materia inerte

- A teoría celular.

- O microscopio óptico e electrónico.

- Tipos de células.

-A célula procariota: estrutura básica. A 
importancia das bacterias.

-A célula eucariota: estrutura básica.

-A célula eucariota animal.

-A célula eucariota vexetal.

- A función de nutrición. Concepto de 
metabolismo celular. Nutrición autótrofa e 
heterótrofa

-A función de relación.

- A función de reprodución. A mitose

--Recoñecer que os seres vivos 
están formados por células.

-Diferenciar a materia viva da 
inerte.

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

-Coñece a diferencia entre materia 
viva e inerte.

-Sabe manexar correctamente o 
microscopio óptico y realizar 
preparacións microscópicas sinxelas.

-Coñece a estrutura básica da célula 
procariota e diferénciaa da eucariota.

-Coñece a estrutura básica da célula 
eucariota e as características máis 
importantes dos seus orgánulos.

-Coñece a diferenza entre célula 
animal e vexetal.

-Identifica células e orgánulos máis 
importantes a partir de esquemas e 
microfotografías.

-Coñece a importancia da fotosíntese 
para a vida.

-Coñece o concepto de nutrición e 
metabolismo.

-Diferenza a nutrición autótrofa da 

CMCT

CD

CL
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heterótrofa.

-Comprende o concepto e importancia
da función de relación.

-Coñece a importancia da reprodución
e concepto de mitose.

3
As persoas e a

saúde.

Promoción da
saúde (I)

-Niveis de organización da materia viva. 
-Organización  xeral  do  corpo  humano:
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas

-A célula animal: estruturas celulares. 
Orgánulos celulares e a súa función.

- Os tecidos do corpo humano: estrutura e 
funcións

-Catalogar os niveis de organización
da materia viva (células, tecidos, 
órganos e aparellos ou sistemas) e 
diferenciar as principais estruturas 
celulares e as súas función.

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

- Interpreta os niveis de organización 
no ser humano e procura a relación 
entre eles

-Diferencia os tipos celulares e 
describe a función dos orgánulos máis 
importantes.

-Recoñece os principais tecidos que 
conforman o corpo humano e asóciaos
á súa función.

CMCT

CL

CD

4
As persoas e a

saúde.
Promoción da

saúde (II)

-Saúde e doenza, e factores que as determinan.

-Doenzas infecciosas e non infecciosas.

-Hixiene e prevención. Hábitos e estilos de vida 

saudables.

-Descubrir, a partir do 
coñecemento do concepto de 
saúde e doenza, os factores que os 
determinan

-Clasificar as doenzas e determinar 
as infecciosas e non infecciosas 
máis comúns que afectan a 
poboación (causas, prevención e 
tratamentos.

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

-Recoñece as doenzas e as infeccións 
máis comúns, e relaciónaas coas súas 
causas.

-Distingue e explica os mecanismos de 
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-Valorar e identificar hábitos e 
estilos de vida saudables como 
método de prevención das 
doenzas.

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

transmisión das doenzas infecciosas.

Coñece e describe hábitos de vida 
saudable e identifícaos como medio de
promoción da súa saúde e da das 
demais persoas.

-Propón métodos para evitar o 
contaxio e a propagación das doenzas 
infecciosas máis comúns.

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

5
As persoas e a

saúde.
Promoción da

saúde (IIi)

 Sistema inmunitario. Vacinas, soros e 
antibióticos.

  Uso responsable de medicamentos.
 Transplantes e doazón de células, sangue e 

órganos.
 Substancias aditivas: tabaco, alcohol e outras 

drogas. Problemas asociados.

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

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

Investigar as alteracións producidas
por distintos tipos de substancias 
aditivas, e elaborar propostas de 

-Explica en que consiste o proceso de 
inmunidade, e valora o papel das 
vacinas como método de prevención 
das doenzas.

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

- Detecta as situacións de risco para a 
saúde relacionadas co consumo de 
substancias tóxicas e estimulantes, 
como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta os seus efectos nocivos e 
propón medidas de prevención e 
control.
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prevención e control.

-Recoñecer as consecuencias para 
o individuo e a sociedade de seguir 
condutas de risco.

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

6
Alimenta-

ción e nutrición.
Alimentos e

nutrientes: tipos
e funcións

básicas.

-Alimentación e nutrición. Alimentos e 
nutrientes: tipos e funcións básicas.

-Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e 
análise de dietas. Hábitos nutricionais 
saudables. Trastornos da conduta alimentaria.

-Dieta e saúde. Dieta equilibrada. Deseño e 
análise de dietas. Hábitos nutricionais 
saudables. Trastornos da conduta alimentaria.

- Recoñecer a diferenza entre 
alimentación e nutrición, e 
diferenciar os principais nutrientes 
e as súas funcións básicas. 

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

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

- Discrimina o proceso de nutrición do 
da alimentación.

-Relaciona cada nutriente coa súa 
función no organismo, e recoñece 
hábitos nutricionais saudables.

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

- Valora e determina unha dieta 
equilibrada para unha vida saudable e 
identifica os principais trastornos da 
conduta alimentaria.
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A nutrición: 
visión global e 
aparatos 
implicados

- Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición.

-Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición.

- Explicar os procesos 
fundamentais da nutrición, 
utilizando esquemas gráficos dos 
aparellos que interveñen nela .

-Asociar a fase do proceso de 
nutrición que realiza cada aparello 
implicado.

- Determina e identifica, a partir de 
gráficos e esquemas, os órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados na 
función de nutrición, e relaciónao coa 
súa contribución no proceso.

- Recoñece a función de cada aparello 
e de cada sistema nas funcións de 
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-Anatomía e fisioloxía dos aparellos dixestivo, 
respiratorio, circulatorio e excretor.

-Alteracións máis frecuentes e doenzas 
asociadas aos aparellos que interveñen na 
nutrición: prevención e hábitos de vida 
saudables

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

-Indagar acerca das doenzas máis 
habituais nos aparellos 
relacionados coa nutrición, así 
como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas.

nutrición.

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

- Diferenza as doenzas máis frecuentes 
dos órganos, os aparellos e os sistemas
implicados na nutrición, e asóciaas 
coas súas causas.

8
A relación:
órganos e
sistemas

implicados.

-Función de relación. Sistema nervioso e 
sistema endócrino.

 -Órganos dos sentidos: estrutura e función; 
coidado e hixiene.

-Coordinación e sistema nervioso: organización
e función. 

-Doenzas comúns do sistema nervioso: causas, 
factores de risco e prevención.

- Sistema endócrino: glándulas endócrinas e o 
seu funcionamento. Principais alteracións.

-Visión integradora dos sistemas nervioso e 

endócrino.

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

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

- Asociar as principais glándulas 
endócrinas coas hormonas que 
sintetizan e coa súa función.

- Relacionar funcionalmente o 
sistema neuroendócrino.

-Especifica a función de cada aparello 
e de cada sistema implicados nas 
funcións de relación.

-Describe os procesos implicados na 
función de relación, e identifica o 
órgano ou a estrutura responsables de 
cada proceso.

- Clasifica os tipos de receptores 
sensoriais e relaciónaos cos órganos 
dos sentidos en que se atopan.

- Identifica algunhas doenzas comúns 
do sistema nervioso e relaciónaas coas
súas causas, cos factores de risco e coa
súa prevención.

- Enumera as glándulas endócrinas e 
asocia con elas as hormonas 
segregadas e a súa función.
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- Recoñece algún proceso que teña 
lugar na vida cotiá no que se evidencie 
claramente a integración 
neuroendócrina.

9
Aparello

locomotor.
Anatomía,
fisioloxía e

doenzas

- Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema 
nervioso.

-Aparello locomotor. Organización e relacións 
funcionais entre ósos, músculos e sistema 
nervioso.

- Factores de risco e prevención das lesións.

- Identificar os principais ósos e 
músculos do aparello locomotor.

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

- Detallar as lesións máis 
frecuentes no aparello locomotor e
como se preveñen

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

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

- Identifica os factores de risco máis 
frecuentes que poden afectar o 
aparello locomotor e relaciónaos coas 
lesións que producen.
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Reprodución

humana:
anatomía,
fisioloxía e

doenzas máis
comúns. As ETS.

Reprodución
asistida e

contracon-
ceptición. A
sexualidade

humana

-Reprodución humana. Anatomía e fisioloxía do
aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos
na adolescencia.

- Ciclo menstrual. Fecundación, embarazo e 
parto.

-Análise dos métodos
anticonceptivos.

- Doenzas de transmisión sexual: prevención.

- Técnicas de reprodución asistida.

- Reposta sexual humana. Sexo e sexualidade. 

- Referir os aspectos básicos do 
aparello reprodutor, diferenciar 
entre sexualidade e reprodución, e 
interpretar debuxos e esquemas do
aparello reprodutor.

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

- Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos 

-Identifica en esquemas os órganos do 
aparello reprodutor masculino e 
feminino, e especifica a súa función.

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

- Identifica os acontecementos 
fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto.

- Discrimina os métodos de 
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Saúde e hixiene sexual segundo a súa eficacia e recoñecer 
a importancia dalgúns deles na 
prevención de doenzas de 
transmisión sexual.

- Compilar información sobre as 
técnicas de reprodución asistida e 
de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo
este avance científico para a 
sociedade

- Valorar e considerar a súa propia 
sexualidade e a das persoas do 
contorno, e transmitir a necesidade
de reflexionar, debater, considerar 
e compartir.

anticoncepción humana.

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

- Identifica as técnicas de reprodución 

asistida máis frecuentes.

-Actúa, decide e defende 
responsablemente a súa sexualidade e 
a das persoas do seu contorno.

11
O relevo:

concepto e
factores.

-Modelaxe do relevo. Factores que condicionan
o relevo terrestre.

 -Procesos xeolóxicos externos e diferenzas cos 
internos. Meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación.

- Augas superficiais e modelaxe do relevo: 
formas características.

- Augas subterráneas: circulación e explotación.

- Acción xeolóxica do mar: dinámica mariña e 
modelaxe litoral.

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

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

- Analizar e predicir a acción das 
augas superficiais, e identificar as 
formas de erosión e depósitos máis
características. Valorar e analizar a 
importancia das augas 
subterráneas, e xustificar a súa 

- Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que 
condicionan os tipos de relevo e 
inflúen neles

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

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

- Valora e analiza a importancia das 
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- Acción xeolóxica do vento: modelaxe eólica.

- Acción xeolóxica dos glaciares: formas de 
erosión e depósito que orixinan.

-Factores que condicionan a modelaxe da 
paisaxe galega.

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

dinámica e a súa relación coas 
augas superficiais.

- Valorar e analizar a importancia 
das augas subterráneas, e xustificar
a súa dinámica e a súa relación 
coas augas superficiais.

- Analizar a dinámica mariña e a 
súa influencia na modelaxe litoral.

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

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

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

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

augas subterráneas e os riscos da súa 
sobreexplotación.

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

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

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

- Investiga acerca da paisaxe do seu 
contorno máis próximo e identifica 
algúns dos factores que condicionaron 
a súa modelaxe.

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

- Valora e describe a importancia das 
actividades humanas na 
transformación da superficie terrestre
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12
Procesos

xeolóxicos
internos

-Manifestacións da enerxía interna da Terra.

- Actividade sísmica e volcánica: orixe e tipos de
magmas.

- Distribución de volcáns e terremotos. Riscos 
sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención.

-Distribución de volcáns e os terremotos. Riscos
sísmico  e  volcánico:  importancia  da  súa
predición e da súa prevención.

-Sismicidade en Galicia

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

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

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

- Valorar e describir a importancia 
de coñecer os riscos sísmico e 
volcánico, e as formas de previlos

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

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

- Relaciona os tipos de erupción 
volcánica co magma que as orixina, e 
asóciaos co seu grao de perigo.

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

- Valora e describe o risco sísmico e, de
ser o caso, volcánico existente na zona 
en que habita, e coñece as medidas de
prevención que debe adoptar
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O solo

-O solo como ecosistema.

- Compoñentes do solo e as súas interaccións.

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

-Analizar os compoñentes do solo e
esquematizar as relacións entre 
eles.

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

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

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

CMCT

CL

CD

CSC

14
A investigación

cientítica

- Método científico. Elaboración de hipóteses, e
a súa comprobación e argumentación, a partir
da experimentación ou a observación.
-Método científico. Elaboración de hipóteses, e
a súa comprobación e argumentación, a partir
da experimentación ou a observación.

-Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e os métodos 
empregados para a súa obtención.

-Utiliza fontes de información 
apoiándose nas TIC, para a elaboración
e a presentación das súas 
investigacións.
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-  Artigo  científico.  Fontes  de  divulgación
científica.
-Proxecto  de  investigación  en  equipo.
Organización.  Participación  e  colaboración
respectuosa no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións.
-Proxecto  de  investigación  en  equipo.
Organización.  Participación  e  colaboración
respectuosa no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións

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

- Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado.

- Participa, valora e respecta o traballo 
individual e en grupo.

- Deseña pequenos traballos de 
investigación sobre animais e/ou 
plantas, os ecosistemas do seu 
contorno ou a alimentación e a 
nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula.

- Expresa con precisión e coherencia as
conclusións das súas investigacións, 
tanto verbalmente como por escrito.
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PRÁCTICAS DE LABORATORIO.

O feito de que esta materia supoña só dúas horas lectivas semanais, limita severamente as posibilidades de actividades prácticas se se quere completar o temario
establecido. En todo caso, considéranse imprescindibles as seguintes actividades de laboratorio:

 Disección de corazón de porco.
 Disección de pulmón de porco.
 Disección de rile de porco.
 Disección de ollo de vaca.
 Disección de cerebro de cordeiro.
 Observación de preparacións microscópicas de tecidos e  estruturas biolóxica humanas.
 Estudo de minerais e rochas máis comúns.

AVALIACIÓN

É  importante  destacar  o  feito  de  que  os  contidos  conceptuais  cobran  especial  importancia.  Por  tanto  prestarase  especial  atención  ao  domino dos  contidos
conceptuais e a feito de si o alumno cumpre ou non os criterios de avaliación establecidos en cada unha das unidades didácticas.

• Realizarán varias probas escritas por avaliación, e en cada unha acumularanse os contidos anteriores. Para calcular a nota dos conceptos o primeiro exame terá un valor
multiplicado por un, o segundo por dous, …

• Todos os alumnos realizarán un exame da avaliación anterior que permitirá  recuperar a materia aos que suspenderon a avaliación anterior e mellor a nota aos que a
aprobaron.

• Os alumnos que ao final do curso tivesen suspensa algunha das tres avaliacións realizarán unha proba escrita final debendo recuperar só a parte suspensa. Os que
teñan suspensas dúas ou as tres avaliacións deberán examinarse de toda a materia.

• Todos os alumnos que non superen positivamente a materia no mes de Xuño serán avaliados no mes de Setembro mediante unha proba extraordinaria que deberá de
conter toda a materia.

• A asistencia a clase é obrigatoria. Cun número de faltas superior ao 20 % por trimestre pérdese o dereito á avaliación continua.
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• O abandono da materia será tido en conta á hora de aplicar os criterios de promoción e titulación. Considerarase abandono a non asistencia a clase, non ter caderno de
traballo nin material na clase, non entregar as actividades propostas, non presentarse ás probas escritas, falta de traballo na aula, .

CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA MATERIA
Os criterios de avaliación xiran ó redor dos estándares de aprendizaxe e competencias clave que o alumno debe acadar en cada un dos bloques temáticos.  Os

mínimos esixibles para superar a materia aparecen recollidos de seguido:

 Coñecer a célula eucariota animal, os seus compoñentes e as súas funcións. Diferenciar os conceptos de tecido, órgano, aparato e sistema. Coñecer os distintos
tipos de tecidos animais,  ás células que os forman e as súas funcións principais.

 Distinguir alimentos de nutrientes. Coñecer as características e funcións dos distintos tipos de biomoléculas e relacionalas coa nutrición humana. Coñecer a
importancia das sales minerais, auga e vitaminas. Coñecer as necesidades nutricionais do ser humano. Coñecer o concepto de dieta, roda dos alimentos e dieta
equilibrada. Recoñecer a importancia da dieta mediterránea.  Identificar os principais erros na alimentación humana. Coñecer os principais mecanismos de
conservación e hixiene nos alimentos. Comprender as etiquetas dos alimentos. Coñecer a orixe dos hábitos alimentarios. Coñecer as vantaxes e inconvenientes
dos alimentos transxénicos.

 Diferenciar os distintos compoñentes do aparato dixestivo humano, coñecer a súa anatomía e a función que desenvolven no proceso de nutrición. Completar
mapas mudos dos diversos órganos e glándulas do aparato dixestivo. Coñecer as distintas fases do proceso dixestivo. Coñecer a dixestión química e a absorción
intestinal. Coñecer o fundamento das doenzas máis comúns do aparato dixestivo. Diferenciar os compoñentes do aparato respiratorio, a anatomía dos mesmo e a
función que cumpren no proceso respiratorio. Completar mapas mudos de órganos do aparato respiratorio. Coñecer a fisioloxía da respiración pulmonar e os
mecanismos que a regulan. Coñecer o fundamento das enfermidades comúns do aparato respiratorio e as súas causas.

 Coñecer o concepto de medio interno e homeostase. Distinguir os compoñentes do sangue, as súas funcións e a importancia na fisioloxía do ser humano.
Coñecer os compoñentes do aparato circulatorio, a súa anatomía e fisioloxía. Completar mapas mudos dos órganos do aparato circulatorio. Distinguir os circuítos
circulatorios e as súas funcións. Coñecer a anatomía básica e fisioloxía do sistema linfático. Distinguir as doenzas comúns do aparato circulatorio. Coñecer os
compoñentes do aparato excretor, a súa anatomía e fisioloxía. Completar mapas mudos dos órganos do aparato excretor. Coñecer a anatomía da nefrona e o
proceso de formación da urina. Coñecer as doenzas máis comúns do aparato excretor.

 Manexar os conceptos de función de relación, estímulo e homeostase. Coñecer a estrutura, fisioloxía e tipos de neuronas. Coñecer a anatomía do sistema
nervioso central, os órganos que o compoñen e a distribución de funcións entre eles. Coñecer a anatomía do sistema nervioso periférico e os principais nervios
craniais e raquídeos. Coñecer os conceptos de sistema nervioso autónomo, acto reflexo e acto voluntario. Coñecer a estrutura do sistema endocrino, a súa
función e a súa relación co sistema nervioso. Diferenciar as distintas glándulas endocrinas, as hormonas que producen a as funcións que regulan esas hormonas.
Coñecer as doenzas nerviosas e endocrinas máis comúns.

 Coñecer o concepto e tipos de receptores sensoriais. Coñecer a anatomía do ollo e a fisioloxía dos seus compoñentes. Ser quen de completar mapas mudos do
ollo. Coñecer a anatomía e fisioloxía do oído. Completar mapas mudos da anatomía do oído. Coñecer a natureza e funcionamento do sentido do equilibrio.
Coñecer a anatomía, función e importancia da pel. Recoñecer os tipos de receptores epidérmicos e a súa fisioloxía. Coñecer a anatomía dos órganos nos que
radican os sentidos do gusto e olfacto, sabendo como se activan eses receptores. Coñecer a natureza do oso, os tipos que existen e os nomes e situación dos máis
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importantes do esqueleto humano. Coñecer o concepto de articulación e os tipos que existen. Coñecer a anatomía e fisioloxía do sistema muscular, identificando
os principais músculos do corpo humano. Distinguir as doenzas máis comúns que afectan ao sistema de locomoción humano.

 Saber diferenciar entre reprodución e sexualidade. Coñecer a anatomía e fisioloxía do aparato reprodutor masculino e do espermatozoide humano. Coñecer a
anatomía e fisioloxía do aparato reprodutor feminino e do óvulo humano. Completar mapas mudos da anatomía dos aparatos reprodutores humanos. Coñecer as
fases  da  gametoxénese  humana,  masculina  e  feminina.  Coñecer  as  etapas  principais  da  fecundación  e  xestación  no  ser  humano.  Coñecer  as  causas  de
esterilidade e os mecanismos de reprodución asistida. Coñecer os tipos e usos dos métodos anticonceptivo.

 Coñecer o concepto saúde e de enfermidade e dos factores que afectan a unha e outra. Diferenciar os grandes grupos de enfermidades. Coñecer o mecanismo
xeral de contaxio das enfermidades infecciosas e os tipos máis comúns. Distinguir os mecanismos de defensa internos e externos frontes as infeccións. Coñecer a
importancia  e  dinámica  do sistema inmune.  Coñecer  os  conceptos  de vacina,  soroterapia,  quimioterapia  e antibiótico.  Coñecer  os  tipos máis  comúns de
enfermidades non infecciosas. Coñecer a natureza, tipos e consecuencias das drogas e a medidas de loita contra a drogodependencia. Distinguir as fases da
asistencia sanitaria.  Coñecer a dinámica dos transplantes de órganos e a importancia da doazón dos mesmos.

 Coñecer a incidencia da enerxía solar na formación do relevo. Coñecer os procesos básicos da dinámica atmosférica. Saber interpretar un mapa meteorolóxico
simple. Diferenciar os distintos tipos de procesos xeolóxicos externos. Coñecer o concepto de meteorización e os tipos que existen. Coñecer o proceso de
diaxénese e os tipos máis comúns de rochas sedimentarias. Sen quen de describir os procesos e accidentes máis importantes da morfoloxía glaciar, periglaciar,
fluvial,  eólica e costeira. Coñecer os procesos e accidentes máis importantes do modelado cárstico. Recoñecer a importancia da litoloxía e da tectónica na
formación do relevo. Coñecer a acción do ser humano sobre a paisaxe e os sistemas de protección da mesma. Recoñecer a importancia dos combustibles fósiles
na civilización humana e o problema do uso e xestión dos mesmos.

 Coñecer os factores que determinan a paisaxe galega. Coñecer as características básicas do clima de Galicia. Distinguir os distintos tipos de paisaxes de Galicia:
serras, chairas e depresións, vales fluviais e litoral. Coñecer as medidas de protección da paisaxe en Galicia.

 A enerxía interna do planeta Terra. Orixe. O gradiente xeotérmico. Concepto e orixe dos magmas. A estrutura química e dinámica do planeta Terra. A deriva
continental: concepto de probas que a sustentan. As placas litosféricas: concepto e tipos. Estudo das grandes placas que forman o planeta. Distribución de
volcáns e terremotos: os límites de placas. Tipos de límites de placas: Estudo das dorsais, foxas oceánicas e fallas de transformación.  As correntes de convección.
Os volcáns: estrutura dun volcán. Estudo dos tipos de produtos volcánicos. Tipos de volcáns segundo a viscosidade da lava. O vulcanismo atenuado. O vulcanismo
na Península Ibérica. Risco volcánico: predición e prevención.  Terremotos:  concepto e orixe. Elementos dun terremoto.  Tipos de ondas sísmicas. As ondas
sísmicas e o estudo do interior da Terra: as descontinuidades. Rismo sísmico: predición e prevención.

 Coñecer o concepto de solo e a súa estrutura básica. Coñecer os factores que afectan á formación e características do solo. Identificar o solo coma un recurso non
renovable e recoñecer a súa importancia para a vida no planeta e para a subsistencia do ser humano.

 Coñecer as fases do método científico de análise da realidade. Ser que de realizar un pequeno traballo de investigación aplicando os principios e protocolos do
método científico. Saber  presentar os  resultados dun traballo científico mediante sistemas informáticos. Saber redactar un texto científico simple.

INSTRUMENTOS E PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 
Elaborarase unha proba inicial co obxecto de obter unha primeira valoración das capacidades de cada alumno e poder adaptar os obxectivos, contidos e criterios 

de avaliación ao grupo-clase. 

Ao longo do curso, para avaliar ao alumnado usaremos os seguintes rexistros: 
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  Probas escritas. 
  Probas orais e consultas na aula. 
 Desenvolvemento das prácticas de laboratorio. 
 Observación sistemática: participación, asistencia, actitude, traballo diario e resolución de actividades. 
 Traballos bibliográfico e a súa presentación na clase.


TÉCNICAS
-método-

INSTRUMENTOS
-recurso específico-

MOMENTO

Observación Escalas de observación
Listas de control

Rexistro anecdótico
Habitualmente

Tarefas alumnos Guías e fichas
Exercicios e correccións Habitualmente

Diálogo e entrevistas Guións estruturados Aconsellable (especialmente para
alumnos con dificultades)

Probas específicas Exames Ao final de cada unidade
Ao final de cada 2 unidades

Exames de avaliación
Probas prácticas Guións de prácticas con actividades Habitualmente

Nas probas específicas
Cuestionarios Exercicios tipo test que valoren

coñecementos e competencias
Realización periódica, antes, durante

e ao final de cada unidade

O peso dos distintos instrumentos de avaliación na cualificación da materia será o seguinte:

 Probas escritas e orais..................................90 % da nota
 Libreta de exercicios ……………………...…………5 % da nota
 Exercicios e cuestións resoltos en clase….…2,5% da nota
 Prácticas e traballos …………………………………..2.5 % da nota.

Para a determinación da nota final teránse en conta as seguintes normas:

as cualificacións correspondentes á libreta de exercicios, prácticas e traballo só se sumará a nota  das probas escritas e orais, se nestas se acadou unha cualificación mínima de 4
puntos sobre 8 posibles.
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Obterán cualificación negativa os alumnos que copien nas probas escritas e orais, calquera que sexa o método que empreguen (copiar do compañeiro, de apuntes, de libros, ou
por medios electrónicos e de transmisión de información ou comunicación).
Obterán cualificación negativa os alumnos que non presenten para a súa corrección nos prazos fixados os exercicios correspondentes ao 20 % das leccións que correspondan a esa
avaliación ou ao total do curso, asi como os alumnos que habitualmente non fagan os exercicios e traballos establecidos.
Os alumnos que suspendan unha avaliación poderán recuperala no exame final da materia que se realizará no mes de xuño. Os alumnos que suspendan 2 ou as 3 avaliacións
deberán examinarse de toda a materia no exame final de xuño.

A. TEMPORALIZACIÓN.

Leccións Data límite Avaliación Exames

1,  2,3 28/10/2016 1º Leccións 1,2 e 3

4, 5, 6 12/12/2017 1º Leccións 4, 5 e 6

Despois de Nadal e antes do 20  de xaneiro de 2017 realizarase un exame da 1º avaliación para a recuperación dos alumnos que a suspenderon. Esta proba é obrigatoria para todo o
alumnado

7, 8  10/2/2017 2º Leccións 7 e 8

9, 10 10/3/2017 2º Leccións 9 e 10

Despois de Semana Santa e antes do 15 de abril de 2017 repetirase a 2º avaliación para todo o alumnado

11, 12 12/5/2017 3º Leccións 11 e 12

13, 14 12/6/2017 3º Leccións 13 e 14

O  día 20 de xuño de 2017 haberá o exame final da materia
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PROXECTO LECTOR E INTEGRACIÓN DAS TIC

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental no proceso de ensino e aprendizaxe do 
coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística.

Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non
son  científicos,  cando  se  contrastan  materiais  escritos  e  audiovisuais  de  diferentes  fontes,  tanto  descritivos  como  argumentativos,  nun  proceso  que  pasa  pola
identificación dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se establecen entre eles. Na resolución
de problemas débese estimular a lectura comprensiva contextualizando a situación, da identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre
os ditos conceptos e os datos.

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo como no interpretativo. Trabállase a
expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados sobre conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse sínteses,
elabóranse mapas conceptuais, extráense conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión
oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos demais.

A colaboración coa Biblioteca do centro é indispensable a que no 1º da ESO faise unha actividadeque consiste en coñecer a súa organización, o sistema de marcado 
dos libros, …

Como estratexias básicas usaremos as seguintes:

Potenciar o uso do dicionario para explicar o significado de palabras dentro do seu contexto.
Lectura reflexiva en voz alta de enunciados, artigos, … atendendo a entoación, vocalización e pausas en signos de puntuación.
Traballar os conceptos de definir e diferenciar,  especialmente o primeiro.
Valorar a ortografía e a correcta exposición en traballos escritos.
Realizar comentarios de textos científicos e artigos de prensa de actualidade sobre aspectos da Bioloxía e Xeoloxía.
Extraer a idea principal e secundarias a partir de textos científicos.
Lectura, durante os desdobres de prácticas, dalgúns dos libros seguintes:

 Mario   Lirio. “Errores geniales que cambiaron el mundo”.
 Eduardo Punset: “El viaje a la vida”.
 E. Jensen: “El cerebro adolescente”

Uso da biblioteca do centro para a busca de información sobre temas relacionados coa materia.
.
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A área de Bioloxía e Xeoloxía contribúe á competencia de  tratamento da información e competencia dixital,  xa que se traballan habilidades para identificar,
contextualizar,  relacionar e sintetizar  a  información procedente de diferentes  fontes e  presentada en diversas linguaxes  propias das tecnoloxías  da  información e
comunicación, como os buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, presentación electrónicas e
simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións

de  tipo  científico  que  achegan  as  tecnoloxías  da  información  e  a  comunicación,  foméntanse  actitudes  favorables  ao  emprego  delas  evitando  o  seu  emprego
indiscriminado.

Como estratexias de potenciación das TIC usaremos:

1. Uso da aula de informática para a busca de información sobre a anatomía e fisioloxía humana.
2. Realizacións de montaxes con Power Point e a súa exposición na aula por parte dos alumnos.
3. Busca de modelos sobre o funcionamento dos órganos e aparatos do corpo humano.
4. Selección e proxección de imaxes sobre a célula usando o programa de Power Point.
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