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AMBITO CIENTÍFICO PMAR II 

(3º ESO)

INTRODUCIÓN.

Os  alumnos  integrados  nos  programas  de  mellora  da  aprendizaxe  e  do  rendemento presentan  unhas  características  peculiares:  importantes
carencias e dificultades na aprendizaxe (non imputables á absoluta falta de estudo e traballo), baixa autoestima, escasa motivación e outras deficiencias
relativas á autonomía na formación, os recursos instrumentais e os hábitos de traballo.

As características apuntadas requiren que o proceso da ensino e formación sexa eminentemente práctico e funcional. A incorporación do concepto
de competencia clave ao novo currículo, con un plantexamento máis integrador e orientado á funcionalidade dos saberes e habilidades adquiridos, actúa
tamén no mesmo sentido. As estratexias metodolóxicas dirixiranse a que o alumno perciba a conexión entre os contidos tratados e o mundo que o rodea.
Será preciso identificar os intereses, valores e inquedanzas dos estudiantes para utilizalos no proceso educativo. A análise de situacións próximas aos
alumnos ou con proxección futura fora da aula favorecerá o seu interese e axudaralles a atopar o sentido e utilidade da aprendizaxe. Todo isto sen
menoscabo dun nivel de coñecementos e formación que lles permita adquirir unha formación suficiente para desenvolverse nunha sociedade tan complexa
como é a actual.

Xunto ao enfoque eminentemente práctico, tamén contribuirán a mellora a motivación dos alumnos outra serie de estratexias: a realización de
actividades variadas, o emprego de materiais e recursos didácticos diversos, o bo ambiente da clase e o debate e negociación entre profesor e alumnos
serán instrumentos útiles para conseguir unha actitude activa e participativa nos estudiantes.

Compre mellorar a autoestima para que poidan superar complexos derivados do seu fracos escolar: para iso é preciso unha graduación coherente
da dificultade das actividades, de xeito que xeren expectativas de éxito; o apoio constante do profesor resaltando os logros dos alumnos e a autoevaluación
de  este en certos momentos da aprendizaxe.

A  metodoloxía  inspirarase  tamén  no  modelo  constructivista  da  aprendizaxe  significativa:  isto  supón  establecer  conexións  entre  os  novos
coñecementos e os esquemas cognitivos que o alumnos desenvolveu a través de experiencias previas, de xeito que non só se amplíen e perfeccionen os
coñecementos, se non que se consiga unha aprendizaxe sólida e duradeira. Pero esa actividade non se considera estrictamente individual, se non derivada
da integración equilibrada entre o profesor e os alumnos, intentando que estes tendan a desenvolver coñecementos por si sos no futuro.
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METODOLOXÍA

Para tratar axeitadamente os contidos desde a tripla perspectiva de conceptos, procedementos e actitudes e para a consecución 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 realzando o papel activo do/a alumno/a no proceso de aprendizaxe mediante diversas estratexias:

 Darlle a coñecer algúns métodos habituais na actividade e na investigación científica, invitalo/a 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.
 Propoñer 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 na clase mediante cadros explicativos e esquemáticos,e nos que a presentación gráfica é un importante

recurso de aprendizaxe que facilita non só o coñecemento e a comprensión inmediata do alumno senón a obtención dos obxectivos da
materia (e, en consecuencia, da etapa) e as competencias clave.

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 alumno.
 Estratexias de aprendizaxe que propicien a análise e a comprensión do feito científico e natural.

Os criterios metodolóxicos xerais expóñense de seguido:

1. Detectar a situación de partida: ideas previas, estilo de aprendizaxe, actitude, …. Para isto realizarase a avaliación inicial.
2. Cambio  conceptual  que  se  acadará  con  actividades  de  descubrimento  dirixido.  Estas  serán  variables,  algunhas  memorísticas  outras

procedimentais, co fin de contribuir a que os alumnos desenvolvan diferentes estratexias e habilidades de aprendizaxe e hábitos de  estudo:
i. Esquemas ou  resumes de temas ou partes de temas. 

ii. Exercicios realizados en clase ou  encargados para casa, que lles obriguen a construír os seus propios significados. 
iii. Actividades de busca de información bibliográfica. 
iv. Comunicación de resultados, preparando informes, resumes, contestando a preguntas teóricas de forma oral, ou expoñendo

os traballos realizados en grupo ou de forma individual. 
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v. Ao final das unidades didácticas, os alumnos realizarán e exporán un resume da materia correspondente, destacando as ideas

fundamentais,  resume que será supervisado previamente polo profesor.
vi. Traballos en equipo para potenciar a actitude cooperativa.

vii. Explicacións teóricas que destaquen as ideas fundamentais e que as relacionen cos propios coñecementos dos alumnos e coa
vida diaria. Isto realizarase co apoio de métodos dixitais e videográficos.

3. Resolución de exercicios e cuestións en clase.
4. Realización de pequenos proxectos e prácticas de laboratorio.
5. Exames conceptuais básicos e análise dos resultados obtidos.
6. Saídas fora do centro escolar  que reforcen os coñecementos e melloren a motivación pola aprendizaxe,  fomentado o respecto cara o

contorno natural e social. 
7. Actividades de recuperación para alumnos que non superen as unidades didácticas, utilizando baterías de exercicios de distintos graos de

dificultade.
.
RECURSOS E MATERIAIS DIDÁCTICOS

Ademais do libro de texto, fío condutor do traballo ao longo do curso, empregaremos os seguintes materiais:
 Uso da pizarra dixital
 Uso da aula de informática.
 Uso dos laboratorios de Bioloxía-Xeoloxía e Física e Química.
 Uso da biblioteca do centro.
 Visualización de documentais e películas que axuden a aclarar e fixar os conceptos estudados.

O libro de texto elixido para este curso é o seguinte: Varios autores: Ámbito científico y matemático II, Ed. Editex, Madrid, 2015

AVALIACIÓN INICIAL

No inicio realizarase unha avaliación inicial para comprobar o nivel do alumnado e establecer as medidas educativas pertinentes para acadar unha
maior formación do alumnado. A avaliación inicial terá en conta os seguintes elementos:

1. Análise do historial académico do alumno.
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2. Informes da Orientación escolar.
3. Probas de lectura comprensiva en voz alta.
4. Lectura e resume de textos.
5. Manexo das operacións matemáticas básicas.
6. Probas escritas sobre conceptos que os alumnos precisan para abordar o curso.

Aqueles alumnos que amosen un nivel menor de formación seguirán un programa de reforzo ao longo do curso, tentando que, na maior brevidade
posible, acaden o nivel dos seus compañeiros. Algunhas das medidas poden ser:

 Identificar alumnos que necesiten un maior seguimento ou concreción de estratexias de aprendizaxe, proceso ao que contribuirá a avaliación incial.
 Adoptar distintas medidas: planificación de reforzos, ubicación de espazos, xestión do traballo en grupo, favorecendo a intervención individual,…
 Analizar o modelo de seguimento que se vai a utilizar con cada alumno.
 Fixar o modo no que se vai compartir información sobre cada alumno co resto do equipo docente e, especialmente, co profesor titor.
 Desenvolver criterios eficientes para agrupar os alumnos nos traballos cooperativos.

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

A mera existencia deste curso xa constitúe, en si mesmo, un procedemento de atención á diversidade, dado que trata de permitir aos alumnos con
problemas de aprendizaxe o acceso a una formación adecuada. Con todo, para o seguimento do alumnado que presente dificultades para seguir o ritmo da
materia, propoñemos unha serie de medidas:

 Actividades de recuperación para os alumnos que no acaden os estándares de aprendizaxe avaliables que consideramos básicos. 
 Actividades de reforzo para os alumnos que acadando os estándares de aprendizaxe avaliables necesiten incidir máis nalgúns  temas.
 Tarefas de ampliación para os alumnos que tendo superado os estándares de aprendizaxe avaliables necesiten unha ampliación.
 Uso das Tic’s para favorecer a adquisición dos diferentes contidos.

Nalgúns casos coas medidas ordinarias non será suficiente e  tomaranse outro tipo de medidas como: 
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 Adaptacións de accesibilidade ao currículo para o alumnado con necesidades educativas especiais, así como de apoio que lles permitan acceder ao

currículo.
 Adaptacións  curriculares  significativas  dos  elementos  do currículo  dirixidas  ao  alumnado  con necesidades  educativas  especiais,  buscando  eo

máximo desenvolvemento posible das competencias. 
 Apoio por profesores especialistas de pedagoxía terapéutica ou audición e lenguaxe a alumnos que presentan dificultades. 

O profesor da materia colaborará e coordinarase co Departamento de Orientación e cos profesores de AL e PT, tanto para as medidas ordinarias como
as extraordinarias.

ELEMENTOS TRANSVERSAIS

Ao longo do curso abordarase o traballo de unha serie de elementos transversais que completen e afonden na formación do alumno coma cidadán 
responsable e solidario.

Na seguinte táboa indícanse os principais elementos transversais que se traballarán específicamente, sinalando os recursos e estratexias que se 
empregarán en cada caso.

Elemento transversal Unidades didácticas Estratexia/recurso

Comprensión lectora Todas Lectura de artigos e libros integrados no 
proxecto lector do centro.

Uso sistemático do dicionario

Lectura en voz alta

Análise de textos diferenciando a idea principal 
das secundarias

Expresión oral e escrita Todas Realización de informes relacionados coa 
unidade didáctica correspondente.

Corrección da ortografía e uso dos signos de 
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puntuación.

Lectura en voz alta.

Exposición dos informes realizados diante dos 
compañeiros.

Uso das TIC Todas Uso da aula de informática para buscar 
información na internet, realizar simulacións, 
observación de vídeos científicos, …

Uso de procesadores de texto.

Uso de programas de presentación de 
diapositivas para a exposición dos informes 
realizados polos alumnos.

Educación cívica e constitucional Todas Respecto as opinións e características dos 
demais compañeiros.

Entender que  a diversidade é sempre un valor a
defender.

Realizar as intervencións na aula dun xeito 
ordenado e respectuoso cos compañeiros.

Coñecemento dos deberes básicos que recolle a
nosa constitución.

Manter a aula limpa e ordenada.

Deixar o material do centro no mesmo estado 
en que foi recibido.

Desenvolvemento sostible e medio ambiente Todas Un obxectivo básico da educación secundaria é 
lograr nos alumnos unha concienciación sobre a
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Especialmente a unidade nº 9 importancia de preservar o medio ambiente e 

utilizar os recursos dunha maneira razoable.

Potenciar a estratexia dos 3 “R” como elemento 
básico para protexer o contorno.

Actividade física e dieta equilibrada Todas 

Especialmente a unidade nº 10

Elaboración de menús con dietas equilibradas.

Estudos dos menús que habitualmente 
consomen para analizar as súas carencias.

Fomento do consumo de froitas e verduras.

Potenciación da actividade física 

Igualdade efectiva entre homes e mulleres e
prevención da violencia de xénero

Todas En  coordinación coa  Orientación Escolar para o
desenvolvemento de actividades que fomenten 
a igualdade de xénero, e o respecto ás opcións 
sexuais de cada persoa.

Resolución de conflitos e prevención da
violencia

Todas En coordinación coa Orientación Escolar e coa 
Tutoría para a realización de actividades e 
accións que permitan resolver conflitos e previr 
situacións de violencia

Inclusión de persoas con discapacidade Todas Actividade coordinada coa ONCE para facer 
visibles as dificultades diarias dos 
discapacitados visuais.

COMPETENCIAS CLAVE
Na definición que a LOMCE fai do currículo, atopámonos tanto cos compoñentes tradicionais (obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e estándares

de  aprendizaxe),  como  as   competencias  clave.  Este  elemento  pasa  a  converterse  nun  dos  aspectos  orientadores  do  conxunto  do  currículo  e,  en
consecuencia, en orientador dos procesos de ensino-aprendizaxe.
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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 alumno.

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 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 clave 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 (CL)
 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)
 Competencia dixital (CD)
 Aprender a aprender (AA)
 Competencias sociais e cívicos (CSC)
 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (SIEE)
 Conciencia e expresións culturais (CEC)

En cada  unidade se indicará especificamente a competencia específica que se traballa, aínda que algunha delas, como a comunicación lingüística
afecta a toda a actividade educativa.

CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES AVALIABLES. COMPETENCIAS CLAVE.

Tema Título Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave
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1 Metodoloxía 
científica e 
matemática. 
Procesos, métodos 
e actitudes

-Planificación  do  proceso  de
resolución  de  problemas
científicomatemáticos. 

-  A  metodoloxía  científica.
Características básicas. 

-A experimentación en 
Bioloxía, Xeoloxía, Física e 
Química: obtención e 
selección de información a 
partir da selección e recollida
de mostras do medio natural.

 -O método científico:  as 
súas  etapas.

- Medida de magnitudes. 
Sistema Internacional de 
Unidades.

- Utilización de las 
Tecnoloxías da Información e 
da Comunicación.

- O traballo no laboratorio. 
Proxecto de Investigación. 

- Estratexias e 
procedementos postos en 
práctica: uso da linguaxe 
apropiada (gráfica, numérica,
alxebraica, … e  
reformulación do problema.

-Reflexión sobre os 
resultados: revisión das 

- Expresar verbalmente, de forma 
razoada o proceso seguido na 
resolución dun problema.

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

- Recoñecer e identificar as 
características do método 
científico.         

- Realizar un traballo experimental 
coa axuda dun guión de prácticas 
de laboratorio ou de campo, 
describindo  a súa execución e 
interpretando os resultados

- Valorar a investigación científica e 
o seu impacto na industria e no 
desenvolvemento da sociedade. 

- Coñecer os procedementos 
científicos para determinar 
magnitudes.    

-Recoñecer os materiais e 
instrumentos básicos presentes 
nos laboratorios de Física-Química 
e Bioloxía-Xeoloxía; coñecer e 
respectar as normas de seguridade 
e de eliminación de residuos para a
protección do medioambiente.       

-Interpretar a información sobre 
temas científicos de carácter 
divulgativo que aparece en 

-Expresa verbalmente, de forma 
razoada, o proceso seguido na 
resolución dun problema.

-Identifica os termos máis 
frecuentes do vocabulario 
científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por
escrito

-Formula hipóteses para explicar 
fenómenos cotiás utilizando teorías
e  modelos científicos

- Rexistra observacións, datos e 
resultados de maneira organizada e
rigorosa, e  comunícaos de forma 
oral e escrita utilizando esquemas, 
gráficos, táboas e expresións 
matemáticas. 

-Coñece e respecta as normas de 
seguridade no laboratorio, 
respectando e coidando os 
instrumentos e o material 
empregado.  

-Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento, como material 
básico de laboratorio, 
argumentando el proceso 
experimental seguido, describindo 

CCL

CMCT

AA

CSC

CSIE

CD

CCEC

9



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                       DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

operacións utilizadas, 
asignación de unidades aos 
resultados, comprobación e 
interpretación das solucións 
no contexto da situación.

-Práctica dos procesos de 
matematización e 
modelización, en contextos 
da realidade e en contextos 
matemáticos.

-Confianza nas propias 
capacidades para 
desenvolver actitudes 
adecuadas e afrontar as 
dificultades propias del 
traballo científico.

- Utilización de medios 
tecnolóxicos no proceso de 
aprendizaxe para: a)a 
recollida ordenada e a 
organización dos datos; b) a 
elaboración e creación de 
representacións gráficas de 
datos numéricos, funcionais 
ou estatísticos; c) facilitar a 
comprensión de propiedades 
xeométricas ou funcionais e a
realización de cálculos de 
tipo numérico, alxebraico ou 
estatístico.

publicacións e medios de 
comunicación

- Utilizar procesos de razoamento e
estratexias de resolución de 
problemas, realizando os cálculos 
necesarios e comprobando as 
solucións obtidas.

- Describir e analizar situacións de 
cambio, para atopar patróns, en 
contextos numéricos, xeométricos, 
funcionais, estatísticos e 
probabilísticos, valorando a súa 
utilidade para facer predicións.  

- Desenvolver procesos de 
matematización en contextos da 
realidade cotiá (numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos ou probabilísticos) a 
partir da identificación de 
problemas en situacións 
problemáticas da realidade.    

- Desenvolver e  cultivar as 
actitudes persoais inherentes ao 
quefacer matemático.           

- Superar bloqueos e inseguridades
diante da resolución de situacións 
descoñecidas.   

-Buscar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico –
matemático e utilizar dita 

as súas observacións e 
interpretando os resultados.

- Relaciona a investigación 
científica coas aplicacións 
tecnolóxicas na vida cotiá.

-Establece relacións entre 
magnitudes e unidades utilizando, 
preferentemente, o Sistema 
Internacional de Unidades.

- Recoñece e identifica os símbolos 
máis frecuentes utilizados no 
etiquetado de produtos químicos e 
instalacións, interpretando o seu 
significado. 

-Identifica material e instrumentos 
básicos de laboratorio e coñece a 
súa forma de utilización para a 
realización de experiencias 
respectando as normas de 
seguridade e identificando 
actitudes e medidas de actuación 
preventiva.

- Selecciona, comprende e 
interpreta información relevante 
nun texto de divulgación científica 
e transmite as conclusións obtidas 
utilizando a linguaxe oral e escrita 
con propiedade.

-Identifica as principais 
características ligadas á fiabilidade 

10



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                       DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

información para formarse 
opinións propias, expresarse con 
precisión e argumentar sobre 
problemas relacionados co medio 
natural e a saúde.     

- Empregar as ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas para 
realizar cálculos numéricos 
estatísticos e representacións 
gráficas.      

-Desenvolver pequenos traballos 
de investigación nos  que se poña 
en práctica a aplicación do método 
científico e a utilización das TIC.  

do fluxo de información existente 
en internet e outros medios 
dixitais.  

- Analiza, comprende e interpreta o
enunciado dos problemas (datos, 
relacións entre  datos, contexto do 
problema) adecuando a solución a 
dita información.

-Identifica patróns, regularidades e 
leis matemáticas en situacións de 
cambio, en contextos numéricos, 
xeométricos, funcionais, 
estatísticos e probabilísticos.

-Establece conexións entre un 
problema do mundo real e o 
mundo matemático: identificando 
o problema ou problemas 
matemáticos que subxacen nel e os
coñecementos matemáticos 
necesarios.

-Interpreta a solución matemática 
do problema no contexto da 
realidade. 

-Desenvolve actitudes adecuadas 
para o traballo  en matemáticas: 
esforzo, tenacidade, flexibilidade, 
aceptación de la crítica razoada, 
curiosidade e indagación e hábitos 
de planear preguntas e buscar 
respostas coherentes, todo iso 
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adecuado ao nivel educativo e á 
dificultade de la situación. 

- Distingue entre problemas e 
exercicios e adopta actitude 
adecuada para cada caso.

-Toma decisións nos procesos de 
resolución de problemas, de 
investigación e de  matematización 
ou de modelización, valorando as 
consecuencias das mesmas e a súa 
conveniencia pola súa  simpleza e 
utilidade.

- Busca, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico 
matemático a partir da utilización 
de diversas fontes. Transmite a 
información seleccionada de 
maneira precisa utilizando diversos 
soportes. 

-Utiliza a información de carácter 
científico-matemático para 
formarse una opinión propia e 
argumentar sobre problemas 
relacionados.  

-Selecciona ferramentas 
tecnolóxicas adecuadas segundo a 
necesidade do problema a resolver.

-Utiliza medios tecnolóxicos para 
facer representacións gráficas e 
extraer información cualitativa e 

12



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                       DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

cuantitativa sobre elas.

-Realiza pequenos traballos de 
investigación sobre algún tema 
obxecto de estudo aplicando o 
método científico, e utilizando as 
TIC para a busca e selección de 
información e presentación de 
conclusións.  

-Participa, valora, xestiona e 
respecta o traballo individual e en 
equipo.  

2 Números e álxebra -Potencias de números 
racionais con expoñente 
enteiro. Significado e uso.

-Expresións radicais: 
transformación e operacións.

-Xerarquía de operacións.

-Números decimais e 
racionais. Transformación de 
fracciones en decimais e 
viceversa. Números decimais 
exactos e periódicos. Fracción
xeratriz.

-Operacións con fracciones e 
decimais. Cálculo aproximado
e redondeo.

-Investigación de 
regularidades, relacións e  
propiedades que aparecen en

-Utilizar as propiedades dos 
números racionais para operalos, 
utilizando a forma de cálculo e 
notación adecuada, para resolver 
problemas da vida cotiá, e 
presentando os resultados coa 
precisión necesaria.

-Utilizar a linguaxe alxebraica para 
expresar una propiedade ou 
relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a 
información relevante e 
transformándoa.       

-Resolver problemas da vida diaria 
nos que se precise o planeamento 
e resolución de ecuacións de 
primeiro e segundo grao e sistemas
de dúas ecuacións lineais con dúas 
incógnitas, aplicando técnicas de 

-Recoñece os distintos tipos de 
números (naturais, enteiros, 
racionais), indica o criterio utilizado
para a súa distinción e utilízaos 
para representar e interpretar 
adecuadamente información 
cuantitativa.  

-Distingue, ao calcular o  decimal 
equivalente a una fracción, entre 
decimais finitos e decimais infinitos
periódicos, indicando neste caso, o 
grupo de decimais que se repiten 
ou forman período. 

-Realiza cálculos nos que 
interveñen potencias de expoñente
enteiro e factoriza  expresións 
numéricas sinxelas que conteñan 
raíces, opera con elas simplificando
os resultados. 

CCMCT

CAA

CCSC

CSIE

CL
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conxuntos de números. 
Expresión usando linguaxe 
alxebraica.

-Ecuacións de primeiro e 
segundo grao con unha 
incógnita. Resolución. 

-Sistemas de ecuacións. 
Resolución.

-Transformación de 
expresións alxebraicas. 
Igualdades notables. 
Operacións con polinomios.

-Resolución de problemas 
mediante a utilización de 
ecuacións e sistemas de 
ecuacións

manipulación alxebraica, gráficas, 
valorando e contrastando os 
resultados obtidos.

-Distingue e emprega técnicas 
adecuadas para realizar 
aproximacións por defecto e por 
exceso dun número en problemas 
contextualizados. 

- Calcula ol valor de expresións 
numéricas de números enteiros, 
decimais e fraccionarios mediante 
las operacións elementais e as 
potencias de expoñente enteiro 
aplicando correctamente a 
xerarquía das operacións.

-Emprega números racionais para 
resolver problemas da vida diaria e 
analiza a coherencia da solución.

-Realiza operacións con monomios 
y polinomios.

- Coñece e utiliza as identidades 
notables correspondentes ao 
cadrado dun binomio e unha suma 
por diferenza.   

-Factoriza polinomios mediante ol 
uso do factor común e as 
identidades notables. 

-Comproba, dada unha ecuación 
(ou un sistema), se un número (ou 
números) es (son) solución da 
mesma. 

-Formula alxebraicamente unha 
situación da vida real mediante 
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ecuacións de primeiro e segundo 
grao e sistemas de ecuacións 
lineais con dúas incógnitas.

 -Resolve ecuacións de primeiro e 
segundo grao e sistemas de 
ecuacións lineais con dúas 
incógnitas e interpreta o resultado. 

3 Xeometría -Rectas e ángulos no plano. 
Relacións entre os ángulos 
definidos por dúas rectas que
se cortan. Bisectriz dun 
ángulo. Propiedades. 

-Mediatriz dun segmento. 
Propiedades.

-Elementos e propiedades 
das figuras planas. Polígonos. 
Circunferencias. Clasificación 
dos polígonos. Perímetro e 
área. Propiedades. 
Resolución de problemas

-Teorema de Tales. División 
dun segmento en partes 
proporcionais. Triángulos 
semellantes. As escalas. 
Aplicación á resolución de 
problemas.

-Movementos no plano: 
translacións, xiros e 
simetrías.

-Recoñecer e describir os 
elementos e propiedades 
características das figuras planas, 
os corpos xeométricos elementais 
e as súas  configuracións 
xeométricas.       

-Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar 
medidas indirectas de elementos 
inaccesibles e para obter as 
medidas de lonxitudes, áreas e 
volumes dos corpos elementais, de
exemplos tomados da vida real, 
representacións artísticas como 
pintura o arquitectura, ou da 
resolución de problemas 
xeométricos.       

-Resolver problemas que implican 
o cálculo de lonxitudes, áreas e 
volumes do mundo físico, 
utilizando propiedades, 
regularidades e relacións dos 
poliedros.   

-Coñece as propiedades dos puntos
da mediatriz dun segmento e da 
bisectriz dun ángulo, utilizándoas 
para resolver problemas 
xeométricos sinxelos.

-Manexa as relacións entre ángulos
definidos por rectas que se cortan 
ou por paralelas cortadas por unha 
secante e resolve problemas 
xeométricos sinxelos.

-Calcula o perímetro e a área de 
polígonos e de figuras circulares en 
problemas contextualizados 
aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas.  

-Divide un segmento en partes 
proporcionais a outros dados e 
establece relacións  de 
proporcionalidade entre os 
elementos homólogos de dous 
polígonos semellantes.

-Recoñece triángulos semellantes 
e, en situacións de semellanza, 

CCMCT
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-Xeometría do espazo. 
Elementos e características 
de distintos corpos 
xeométricos (prisma, 
pirámide, cono, cilindro, 
esfera). Cálculo de áreas e 
volumes. 

-O globo terráqueo. 
Coordenadas xeográficas. 
Lonxitude e latitude dun 
punto. 

-

-Calcular (ampliación o redución) 
as dimensións reais de figuras 
dadas en mapas ou planos, 
coñecendo a escala.

- Recoñecer as transformacións 
que levan duna figura a outra 
mediante movemento no plano, 
aplicar ditos movementos e 
analizar deseños cotiáns, obras de 
arte e configuracións presentes na  
natureza.     

- Identificar centros, eixes e planos 
de simetría de figuras planas e 
poliedros.             

-Interpretar o sentido das 
coordenadas xeográficas e a súa 
aplicación na localización de 
puntos.  

utiliza o teorema de Tales para o 
cálculo indirecto de lonxitudes en 
contextos diversos.

-Resolve problemas da realidade 
mediante o cálculo de lonxitudes, 
áreas e volumes de figuras e corpos
xeométricos, utilizando as 
linguaxes xeométricas e alxebraicas
adecuadas.

-Calcula dimensións reais de 
medidas de lonxitudes e de 
superficies en situacións de 
semellanza: planos, mapas, fotos 
aéreas, …

- Identifica os elementos máis 
característicos dos movementos no
plano presentes na natureza, en 
deseños cotiáns ou obras de arte. 

-Xera creacións propias mediante a 
composición de movementos, 
empregando ferramentas 
tecnolóxicas cando sexa necesario.

-Identifica os principais poliedros e 
corpos de revolución, utilizando a 
linguaxe con propiedade para 
referirse aos elementos principais. 

-Calcula áreas e volumes de 
poliedros, cilindros, conos e 
esferas, e  aplícaos  para resolver 
problemas contextualizados.
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-Identifica centros, eixes e planos 
de simetría en figuras planas, 
poliedros e na natureza, na arte e 
construccións humanas. 

-Sitúa sobre o globo terráqueo 
ecuador, polos, meridianos e 
paralelos, e é quen de ubicar un 
punto sobre o globo terráqueo 
coñecendo  a súa lonxitude e 
latitude.  

4 Funcións -Coordenadas cartesianas: 
representación e 
identificación de puntos nun 
sistema de eixes 
coordenados.

-O concepto de función: 
Variable dependente e 
independente. Formas de 
presentación (linguaxe 
habitual, táboa, gráfica, 
fórmula).

-Análise e descrición 
cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos do 
contorno cotián e de outras 
materias.

-Características de una 
función: Crecemento e  
decrecemento. Continuidade 
e descontinuidade. Cortes 

-Coñecer, manexar e interpretar o 
sistema de coordenadas 
cartesianas.   

-Comprender o concepto de 
función. Recoñecer, interpretar e 
analizar as gráficas funcionais. 

-Manexar as distintas formas de 
presentar unha función: linguaxe 
habitual, táboa numérica, gráfica e 
ecuación, pasando dunhas formas 
a outras e  elixindo a mellor de elas
en función do contexto.        

-Coñecer os elementos que 
interveñen no  estudo das funcións
e a súa representación gráfica.

-Recoñecer, representar e analizar 
as funcións lineais, utilizándoas 
para resolver problemas. 

-Identificar relacións da vida cotiá y

-Localiza puntos no plano a partir 
das súas coordenadas e nomea 
puntos do plano escribindo as súas 
coordenadas. 

-Recoñece se unha gráfica 
representa ou non unha función. 

-Pasa dunhas formas de 
representación dunha función a 
outras e elixe a máis adecuada en 
función do contexto. 

-Constrúe unha gráfica a partir de 
un enunciado contextualizado 
describindo o fenómeno exposto. 

-Asocia razoadamente expresións 
analíticas a funcións dadas 
graficamente. 

-Interpreta unha gráfica e analízaa, 
recoñecendo as súas propiedades 
máis características. 

CCMCT

CAA
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cos  eixes. Máximos e 
mínimos relativos. Análise e 
comparación de gráficas.

-Análise dunha situación a 
partir do estudo das 
características locais e globais
da gráfica correspondente.

-Funcións lineais. Expresións 
da ecuación da recta. Cálculo,
interpretación e 
identificación da pendente da
recta. Representacións da 
recta a partir da ecuación e 
obtención da ecuación a 
partir dunha recta. Utilización
de modelos lineais para 
estudar situacións 
procedentes dos diferentes 
ámbitos de coñecemento e 
da vida cotiá, mediante a 
confección da táboa, a 
representación gráfica e a 
obtención da expresión 
alxebraica.

-Funcións cadráticas. 
Representación gráfica.   

de outras materias que poden 
modelizarse mediante unha 
función lineal valorando a utilidade
da descrición deste modelo e dos 
seus parámetros para describir o 
fenómeno analizado.  

7. Representar funciones cadráticas

-Analiza problemas da vida diaria 
asociados a gráficas.

-Identifica as características máis 
relevantes dunha gráfica 
interpretándoas dentro do seu 
contexto. 

-Recoñece e representa unha 
función lineal a partir da ecuación 
ou de una táboa de valores, e 
obtén a pendente da recta 
correspondente.

-Calcula unha táboa de valores a 
partir da expresión analítica ou  
gráfica dunha función lineal.

-Determina as diferentes formas de
expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto 
pendente, xeral, explícita e por 
dous puntos).

-Calcula os puntos de corte e 
pendente dunha recta.

-Obtén a expresión analítica da 
función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa. 

-Escribe a ecuación correspondente
á relación lineal existente entre 
dúas magnitudes e represéntaa. 

-Calcula os elementos 
característicos dunha función 
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polinómica de grao dous e 
represéntaa graficamente.

5 Estatística  e 
probabilidade

Estatística:

-Fases e tarefas dun estudo 
estatístico. Distinción entre 
poboación e mostra. 
Variables estatísticas: 
cualitativas, discretas e 
continuas.

-Métodos de selección de 
unha mostra estatística. 
Representatividade dunha 
mostra.

-Frecuencias absolutas, 
relativas e acumuladas. 
Agrupación de datos en 
intervalos.

-Gráficas estatísticas.

-Parámetros de posición: 
media, moda e mediana. 
Cálculo, interpretación e 
propiedades.

-Parámetros de dispersión: 
rango,percorrido e desviación
típica. Cálculo e 
interpretación.

-Interpretación conxunta da 
media da desviación típica.

-Elaborar informacións estatísticas 
para describir un conxunto de 
datos mediante táboas e gráficas 
adecuadas á situación analizada, 
xustificando se as conclusións son 
representativas para a poboación 
estudada.

-Calcular e interpretar os 
parámetros de posición e de 
dispersión dunha variable 
estatística para resumir os datos e 
comparar distribucións estatísticas.

- Analizar e interpretar a 
información estatística que aparece
nos medios de comunicación, 
valorando  a súa 
representatividade e fiabilidade.     

-Diferenciar os fenómenos 
deterministas dos aleatorios.      

-Inducir a noción de probabilidade.

- Estimar a posibilidade de que 
ocorra un suceso asociado a un 
experimento aleatorio simple, 
calculando a súa probabilidade a 
partir da súa frecuencia relativa, a 
regra de Laplace ou  os diagramas 
de árbore, identificando os 

- Distingue poboación e mostra 
xustificando as diferenzas en 
problemas contextualizados.  

- Valora a representatividade 
dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en 
casos simples.

-Distingue entre variable 
cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua e pon 
exemplos. 

-Elabora táboas de frecuencias, 
relaciona os distintos tipos de 
frecuencias e obtén información da
táboa elaborada.

 -Constrúe, coa axuda de 
ferramentas tecnolóxicas se fose 
necesario, gráficos estatísticos 
adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables 
asociadas a problemas sociais, 
económicos e da vida cotiá.

-Calcula e interpreta as medidas de
posición (media, moda e mediana) 
dunha variable estatística para 
proporcionar un resumen dos 
datos.  

CCMCT

CAA
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elementos asociados ao 
experimento..   

-Calcula os parámetros de 
dispersión (rango, percorrido e  
desviación típica). Cálculo e 
interpretación dunha variable 
estatística (con calculadora e con 
folla de cálculo) para comparar a 
representatividade da media e 
describir los datos.

-Utiliza un vocabulario adecuado 
para describir, analizar e 
interpretar información estatística 
dos medios de comunicación.

- Emprega a calculadora e medios 
tecnolóxicos para organizar os 
datos, xerar gráficos estatísticos e 
calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión.

- Emprega medios tecnolóxicos 
para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha 
variable estatística analizada.

-Identifica os experimentos 
aleatorios e distíngueos dos 
deterministas.

-Calcula a frecuencia relativa dun 
suceso. 

- Describe experimentos aleatorios 
sinxelos e enumera todos os 
resultados posibles, apoiándose en 
táboas, recontos ou diagramas de 

Probabilidad

-Fenómenos deterministas e 
aleatorios.

-Formulación de hipóteses 
sobre o comportamento de 
fenómenos aleatorios 
sinxelos.

-Frecuencia relativa dun 
suceso e a súa aproximación 
á probabilidade.

-Experiencias aleatorias. 
Sucesos elementais 
equiprobables e non 
equiprobables. Espazo 
mostral en experimentos 
sinxelos.

-Táboas e diagramas de 
árbore sinxelos. 

-Cálculo de probabilidades 
mediante a regra de Laplace 
en experimentos sinxelos.
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árbore simples.

-Distingue entre sucesos 
elementais equiprobables e non 
equiprobables.

-Utiliza o vocabulario adecuado 
para describir e cuantificar 
situacións relacionadas co azar.

- Asigna probabilidades a sucesos 
en experimentos aleatorios simples
cuxos resultados son 
equiprobables, mediante a regra de
Laplace, enumerando os sucesos 
elementais, táboas ou árbores ou 
outras estratexias persoais.  

6 A materia -Leis dos gases. Mesturas de 
especial interese: disolucións 
acuosas y aleacións. 

-Estrutura atómica. Isótopos. 
Modelos atómicos. O Sistema
Periódico dos elementos.

-Unións entre átomos: 
moléculas e cristais. Masas 
atómicas e moleculares.

-Sustancias simples e 
compostas de especial 
interese con aplicacións 
industriais, tecnolóxicas e 
biomédicas. 

-Formulación e nomenclatura

-Establecer as relacións entre as 
variables das que depende o 
estado dun gas a partir de 
representacións gráficas e/ou 
táboas de resultados obtidos en 
experiencias de laboratorio ou 
simulacións por ordenador.     

-Identificar sistemas materiais 
como sustancias puras ou mesturas
e valorar a importancia e as 
aplicacións de mesturas de especial
interese.         

-Recoñecer que os modelos 
atómicos son instrumentos 
interpretativos das distintas teorías
e a necesidade da súa utilización 

-Xustifica o comportamento dos 
gases en situacións cotiás 
relacionándoo co modelo cinético-
molecular.

-Interpreta gráficas, táboas de 
resultados e experiencias que 
relacionan a presión, o volume e a 
temperatura dun gas utilizando o 
modelo cinético-molecular e as leis
dos gases. 

-Identifica o disolvente e o soluto 
ao analizar a composición de 
mesturas homoxéneas de especial 
interese.  

-Realiza experiencias sinxelas de 

CMCT
CAA
CSIE
CSC
CD
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de compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC.

para a interpretación e 
comprensión da estrutura interna 
da materia.        

-Analizar a utilidade científica e 
tecnolóxica dos isótopos 
radioactivos.   

preparación de disolucións, 
describe o procedemento seguido 
e o material utilizado, determina a 
concentración e exprésaa en 
gramos por litro, en % masa e en % 
volume. 

- Representa o átomo, a partir do 
número atómico e do número 
másico, utilizando o modelo de 
Rutherford.  

-Describe as características das 
partículas subatómicas básicas e a  
súa localización no átomo. 

-Relaciona a notación co número 
atómico e co número másico 
determinando o número de cada 
un dos tipos de partículas 
subatómicas básicas.

- Explica en qué consiste un isótopo
e comenta aplicacións dos isótopos
radioactivos, a problemática dos 
residuos orixinados e as solucións 
para a xestión dos mesmos.

- Recoñece algúns elementos 
químicos a partir dos seus 
símbolos. Coñece a actual 
ordenación dos elementos en 
grupos e períodos na Táboa 
Periódica. 

-Relaciona as principais 
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propiedades de metais, non metais
e gases nobres coa súa posición na 
Táboa Periódica e coa súa 
tendencia a formar ións, tomando 
como referencia o gas nobre máis 
próximo.  

-Coñece e explica o proceso de 
formación dun ion a partir do 
átomo correspondente, utilizando 
a notación adecuada para a súa 
representación. 

-Explica cómo algúns átomos 
tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito 
en sustancias de uso frecuente  e 
calcula as  súas masas moleculares.

-Recoñece os átomos e as 
moléculas que compoñen 
sustancias de uso frecuente, 
clasificándoas en simples ou 
compostas, baseándose na súa 
expresión química.

-Presenta, utilizando as TIC, as 
propiedades e aplicacións de 
algunha sustancia simple ou 
composta de especial interese a 
partir dunha busca guiada de 
información bibliográfica e/ou 
dixital. 

-Utiliza a linguaxe química para 
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nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC
e coñece a fórmula de algunhas 
sustancias habituais. 

7 Os cambios 
químicos

-Cambios físicos e cambios 
químicos. A reacción química.

-Cálculos estequiométricos 
simples.

-Lei de conservación da 
masa.

-A química na sociedade e no 
medio ambiente

-Distinguir entre cambios físicos e 
químicos mediante a realización de
experiencias sinxelas que poñan de
manifesto se se forman ou non 
novas sustancias.      

-Caracterizar as reaccións químicas 
como cambios dunhas sustancias 
en outras. 

-Describir a nivel molecular o 
proceso polo cal os reactivos se 
transforman en produtos en 
termos da teoría de colisións.

-Resolver exercicios de 
estequiometría. Deducir a lei de 
conservación da masa e recoñecer 
reactivos e produtos a través de 
experiencias simples no laboratorio
e/ou de simulacións por ordenador.

-Comprobar mediante experiencias
sinxelas de laboratorio a influencia 
de determinados factores na 
velocidade das reacciones 
químicas.     

6. Recoñecer a importancia da 
química

-Distingue entre cambios físicos e 
químicos en accións da vida diaria 
en función de que haxa ou non 
formación de novas sustancias.   

-Describe o procedemento de 
realización de experimentos 
simples nos que se poña de 
manifesto a formación de novas 
sustancias e recoñece que se trata 
de cambios químicos.

-Identifica cáles son os reactivos e 
os produtos de reacciones químicas
simples interpretando a 
representación esquemática de 
una reacción química. 

-Representa e interpreta unha 
reacción química a partir da teoría 
atómicomolecular e a teoría de 
colisións.  

-Determina as masas de reactivos e
produtos que interveñen nunha 
reacción química. Comproba 
experimentalmente que se cumpre 
la lei de conservación da masa.  

-Xustifica en termos da teoría de 
colisións o efecto da concentración 
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dos reactivos na velocidade de 
formación dos produtos dunha 
reacción química.

 -Interpreta situacións cotiás nas 
que a temperatura inflúe 
significativamente na velocidade de
reacción. 

 -Clasifica algúns produtos de uso 
diario en función da súa 
procedencia natural ou sintética.

-Identifica e asocia produtos 
procedentes da industria química 
coa súa contribución á mellora da 
calidade de vida das persoas.  

-Describe o impacto 
medioambiental do dióxido de 
carbono, os óxidos de xofre, os 
óxidos de nitróxeno e os CFC e 
outros gases de efecto 
invernadoiro relacionándoo cos 
problemas medioambientais de 
ámbito global. 

-Propón medidas e actitudes, a 
nivel individual e colectivo, para 
mitigar os problemas 
medioambientais de importancia 
global. 

-Defende razoadamente a 
influencia que o desenvolvemento 
da industria química tivo no 
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progreso da sociedade, a partir de 
fontes científicas de distinta 
procedencia.

8 Movemento e 
forzas

As forzas. Efectos. Velocidade
media, velocidade 
instantánea e aceleración.

-As forzas da natureza

-Recoñecer o papel das forzas 
como causa dos Cambios no estado
de movemento y das 
deformacións.

-Diferenciar entre velocidade 
media e instantánea a partir de 
gráficas espazo/tempo e 
velocidade/tempo, e deducir o 
valor da aceleración utilizando 
estas últimas.    

-Comprender o papel que xoga o 
rozamento na vida diaria.   

-Considerar a forza gravitacional  
como a responsable do peso dos 
corpos, dos movementos orbitais e 
dos distintos niveis de agrupación 
no Universo, e analizar os factores 
dos que depende.   

-Coñecer os tipos de cargas 
eléctricas, o seu papel na 
constitución da materia e as 
características das forzas que se 
manifestan entre elas.

- En situacións da vida diaria, 
identifica as forzas que interveñen 
e  relaciónaas cos seus 
correspondentes efectos na 
deformación ou na alteración do 
estado de movemento dun corpo. 

-Establece a relación entre o 
alargamento producido nun muelle
e as forzas que produciron  eses 
alargamentos, describindo o 
material a utilizar e o 
procedemento a seguir para elo e 
poder comprobalo 
experimentalmente.

- Establece a relación entre unha 
forza e o  seu correspondente 
efecto na deformación ou a 
alteración do estado de 
movemento dun corpo. 

- Describe a utilidade ol 
dinamómetro para medir a forza 
elástica e rexistra os resultados en 
táboas e representacións gráficas 
expresando o resultado 
experimental en unidades do 
Sistema Internacional.

-Deduce a velocidade media e 
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instantánea a partir das 
representacións gráficas do espazo 
e da velocidade en función do 
tempo. 

-Xustifica se un movemento é 
acelerado ou non a partir das 
representacións gráficas do espazo 
e da velocidade en función do 
tempo.

-Analiza los efectos das forzas de 
rozamento e a súa influencia no 
movemento dos seres vivos e dos 
vehículos.

- Relaciona cualitativamente a forza
de gravidade que existe entre dous 
corpos coas masas dos mesmos e a
distancia que os separa.

-Distingue entre masa e peso 
calculando o valor da aceleración 
da gravidade a partir da relación 
entre ambas magnitudes. 

-Explica a relación existente entre 
as cargas eléctricas e a constitución
da materia e asocia a carga 
eléctrica dos corpos con un exceso 
ou defecto de electróns.

 -Relaciona cualitativamente a forza
eléctrica que existe entre dous 
corpos coa súa carga e a distancia 
que os separa, e establece 
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analoxías e diferenzas entre as 
forzas gravitacionais e eléctrica.

9 A enerxía -Fontes de enerxía.

-Uso racional da enerxía.

-Electricidade e circuítos 
eléctricos. Lei de Ohm.

-Dispositivos electrónicos de 
uso frecuente.

-Aspectos industriais da 
enerxía

-Valorar o papel da enerxía nas 
nosas vidas, identificar as 
diferentes fontes, comparar o 
impacto medioambiental das 
mesmas e recoñecer a importancia 
do  aforro enerxético para un 
desenvolvemento sustentable.

-Coñecer e comparar as diferentes 
fontes de enerxía empregadas na 
vida diaria nun contexto global que
implique aspectos económicos e 
medioambientais.     

- Valorar a importancia de realizar 
un consumo responsable das 
fontes enerxéticas.   

-Explicar o fenómeno físico da 
corrente eléctrica e interpretar o 
significado das magnitudes 
intensidade de corrente, diferenza 
de potencial e resistencia, así como
as relacións entre elas.   

-Comprobar os efectos da 
electricidade e as relacións entre as
magnitudes eléctricas mediante o 
deseño e construción de circuítos 
eléctricos e electrónicos simples, 
no laboratorio ou mediante 
aplicacións virtuais interactivas.       

-Recoñece, describe e compara as 
fontes renovables e non renovables
de enerxía, analizando con sentido 
crítico o seu  impacto 
medioambiental. 

-Compara as principais fontes de 
enerxía de consumo humano, a 
partir da distribución xeográfica 
dos seus recursos e os efectos 
medioambientais. 

-Analiza a predominancia das 
fontes de enerxía convencionais 
fronte as alternativas, 
argumentando os motivos polos 
que estas últimas aínda non están 
suficientemente explotadas.

-Interpreta datos comparativos 
sobre a evolución do consumo de 
enerxía mundial propoñendo 
medidas que poidan contribuír ao 
aforro individual e colectivo.

- Explica a corrente eléctrica como 
cargas en movemento a través de 
un condutor.

-Comprende o significado das 
magnitudes eléctricas intensidade 
de corrente, diferenza de potencial 
e resistencia, e relaciónaas entre si 
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-Valorar a importancia dos circuítos
eléctricos e electrónicos nas 
instalacións eléctricas e 
instrumentos de uso cotián, 
describir a súa función básica e 
identificar os seus distintos 
compoñentes.   

-Coñecer a forma na que se xera a 
electricidade nos distintos tipos de 
centrais eléctricas, así como o seu 
transporte aos lugares de 
consumo.

utilizando a lei de Ohm.

-Distingue entre condutores e 
illantes recoñecendo os principais 
materiais usados como tales.

-Describe o fundamento dunha 
máquina eléctrica, na que a 
electricidade se transforma en 
movemento, luz, son, calor, …., 
mediante exemplos da vida diaria, 
identificando os seus elementos 
principais.

-Constrúe circuítos eléctricos con 
diferentes tipos de conexións entre
os seus elementos, deducindo de 
forma experimental as 
consecuencias da conexión de 
xeradores e receptores en serie ou 
en paralelo. 

-Aplica a lei de Ohm a circuítos 
sinxelos para calcular unha das 
magnitudes involucradas a partir 
das dúas, expresando o resultado 
nas unidades do Sistema 
Internacional.  

-Asocia os elementos principais 
que forman a instalación eléctrica 
típica dunha vivenda cos 
compoñentes básicos dun circuíto 
eléctrico. 

-Comprende o significado dos 
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símbolos e abreviaturas que 
aparecen nas etiquetas de 
dispositivos eléctricos.

-Identifica e representa los 
compoñentes máis comúns nun 
circuíto eléctrico: condutores, 
xeradores, receptores e elementos 
de control describindo a súa 
correspondente función. 

-Recoñece los compoñentes 
electrónicos básicos describindo as 
súas aplicacións prácticas e a 
repercusión da miniaturización do 
microchip no tamaño e prezo dos 
dispositivos.

-Describe o  proceso polo que as 
distintas fontes de enerxía se 
transforman en enerxía eléctrica 
nas centrais eléctricas, así como os 
métodos de transporte e 
almacenamento da mesma.  

10 As persoas e a 
saúde

-Niveis de organización da 
materia viva. 

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

-A saúde e a enfermidade. 
Doenza infecciosas e non 

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

-Diferenciar los tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa

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

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

-Recoñece os principais tecidos que
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infecciosas. Hixiene e 
prevención. Sistema inmune. 
Vacinas. Os transplantes e a 
doazón de células, sangue e 
órganos. 

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

-Nutrición, alimentación e 
saúde. os nutrientes, os 
alimentos e hábitos 
alimenticios saudables. 
Trastornos da conduta 
alimentaria. A función de 
nutrición. Anatomía e 
fisioloxía dos aparatos 
dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. 
Alteracións máis frecuentes, 
enfermidades asociadas, 
prevención das mesmas e 
hábitos de vida saudables. 

-A función de relación. 
Sistema nervioso e sistema 
endócrino. A coordinación e 
o sistema nervioso. 
Organización e función. 
Órganos dos sentidos: 
estrutura e función, coidado 
e hixiene. O sistema 
endócrino: glándulas 

función.   

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

-Clasificar as enfermidades e 
valorar a importancia dos estilos de
vida para previlas.

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

-Identificar hábitos saudables como
método de prevención das 
enfermidades.         

-Determinar o funcionamento 
básico do sistema inmune, así 
como as continuas achegas das 
ciencias biomédicas.  

-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 
sustancias aditivas e elaborar 
propostas de prevención e control. 

conforman o corpo humano, e 
asocia aos mesmos a súa función.

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

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

-Distingue e explica os diferentes 
mecanismos de transmisión das 
enfermidades infecciosas. 

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

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

-Explica en qué consiste o proceso 
de inmunidade, valorando o papel 
das vacinas como método de 
prevención das doenzas.

-Detalla a importancia que ten para
a sociedade e para e ser humano a 
doazón de células, sangue e 
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endócrinas e o seu 
funcionamento. As súas 
principais alteracións. O  
aparato locomotor. 
Organización e relacións 
funcionais entre osos e 
músculos. Prevención de 
lesiones. 

-A reprodución humana. 
Anatomía e fisioloxía do 
aparato reprodutor. Cambios 
físicos e psíquicos na 
adolescencia. O ciclo 
menstrual. Fecundación, 
embarazo e parto. Análise 
dos  diferentes métodos 
anticonceptivos. Técnicas de 
reprodución asistida. As 
doenzas de transmisión 
sexual. Prevención. A reposta
sexual humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e hixiene 
sexual.

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

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

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

- Argumentar a importancia dunha 
boa alimentación e do exercicio 
físico na saúde.

-Explicar os procesos fundamentais
da nutrición, utilizando esquemas 
gráficos dos distintos aparatos que 
interveñen  nela. Asociar qué fase 
do proceso de nutrición realiza 
cada un dos aparatos implicados 
no  mesmo.  

-Indagar acerca das enfermidades 
máis habituais nos aparatos 
relacionados coa nutrición, de cáles
son as súas causas e da maneira de
previlas.

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

-Recoñecer e diferenciar os 
órganos dos sentidos e os coidados

órganos.

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

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

-Discrimina o proceso de nutrición 
do da alimentación. Relaciona cada
nutriente coa función que 
desempeña no organismo, 
recoñecendo hábitos nutricionais 
saudables. 

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

- Valora unha dieta equilibrada 
para unha vida saudable.

-Determina e identifica, a partir de 
gráficos e esquemas, os distintos 
órganos, aparatos e sistemas 

32



IES MONELOS (A CORUÑA)                                                                                                                                                                                                       DPTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

do oído e da vista.            

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

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

-Relacionar funcionalmente ao 
sistema neuro-endocrino     

-Identificar os principais osos e 
músculos do aparato locomotor.   

-Analizar as relacións funcionais 
entre osos e músculos.    

-Detallar cáles son e cómo se 
preveñen as lesións máis 
frecuentes no aparato locomotor.   

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

-Recoñecer os aspectos básicos da  
reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da 
fecundación.  

-Comparar os distintos métodos 
anticonceptivos, clasificalos 

implicados na función de nutrición 
relacionándoo coa súa contribución
ao proceso. Recoñece a función de 
cada un dos aparatos e sistemas 
nas funcións de nutrición.

-Diferenza as enfermidades máis 
frecuentes dos órganos, aparatos e 
sistemas implicados na nutrición, 
asociándoas coas súas causas. 

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

-Especifica a función de cada un 
dos aparatos e sistemas implicados 
na función de relación. Describe os 
procesos implicados na función de 
relación, identificando o órgano ou 
estrutura responsable de cada 
proceso.

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

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

-Enumera as glándulas endócrinas 
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segundo a súa eficacia e coñecer a 
importancia dalgúns deles na 
prevención de enfermidades de 
transmisión sexual. 

-Recoller información sobre as 
técnicas de reprodución asistida, 
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 que lle 
rodean, transmitindo a necesidade 
de reflexionar, debater, considerar 
e compartir.   

e asocia con elas ás hormonas 
segregadas e a súa función. 

-Recoñece algún proceso que ten 
lugar na vida cotiá na que se 
evidencia claramente a integración 
neuro-endocrina.  

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

-Diferenza os distintos 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 ao 
aparato locomotor e  relaciónaos 
coas lesións que producen. 

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

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

-Discrimina os distintos métodos 
de anticoncepción humana. 

-Categoriza as principais 
enfermidades de transmisión 
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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.  

11 O relevo da Terra e 
a súa evolución

-Factores que condicionan o 
relevo terrestre. O modelado 
de relevo. 

-Os axentes xeolóxicos 
externos e os procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación.

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

-As augas subterráneas, a súa
circulación e explotación.

-Acción xeolóxica do mar. 

-Acción xeolóxica do vento. 

-Acción xeolóxica dos 
glaciares.

-Formas de erosión y 
depósito que orixinan

-Acción xeolóxica dos seres 

-Identificar algunhas das causas 
que fan que o relevo difira de uns 
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 depósito máis 
características.  

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

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

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

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

-Relaciona a enerxía solar cos 
procesos externos e xustifica o 
papel da gravidade en su dinámica.

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

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

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

-Relaciona os movementos do auga

CMCT

CAA

CSC
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vivos. A especie humana 
como axente xeolóxico. 

-Manifestacións da enerxía 
interna da Terra. Orixe e tipos
de magmas. Actividade 
sísmica e volcánica. 
Distribución de volcáns e 
terremotos.

-Os riscos sísmico e volcánico.
Importancia da súa predición 
e prevención.

-Ecosistema: identificación 
dos seus compoñentes.

-Factores abióticos e bióticos 
nos ecosistemas.

-Ecosistemas acuáticos.

-Ecosistemas terrestres.

resultantes. 

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

-Indagar os diversos factores que 
condicionan o modelado da 
paisaxe nas zonas próximas do 
alumnado. 

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

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

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

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

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

-Diferenciar os distintos 
ecosistemas e os seus 

de mar coa erosión, o transporte e 
a sedimentación no litoral, e 
identifica algunhas formas 
resultantes características.

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

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

-Indaga na paisaxe do seu contorno
máis próximo e identifica algúns 
dos factores que condicionaron o 
su modelado.

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

-Valora a importancia das 
actividades humanas na 
transformación da superficie 
terrestre.

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

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

-Relaciona os tipos de erupción 
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compoñentes.   

-Recoñecer factores e acciones que
favorecen ou prexudican a  
conservación do medio ambiente.

volcánica co magma que os orixina 
e  asóciaos coa perigosidade.  

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

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

-Recoñece nun ecosistema os 
factores responsables de 
desequilibrios nun ecosistema.  

-Recoñece e valora accións que 
favorecen a conservación do medio
ambiente.

TEMPORALIZACIÓN

Unidades Avaliación

Unidades 1, 2, 3 e 4 1ª avaliación

Unidades 5, 6, 7 e 8 2ª avaliación

Unidades 9, 10 e 11 3ª avalición
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PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Os aspectos a ter en conta no proceso avaliador son, nun primeiro nivel: memorización, capacidade de cálculo, ...., pero tamén, nun segundo nivel, a capacidade 
de análise e síntese, o desenvolvemento do sentido crítico, a capacidade de organización persoal, a integración en grupos de traballo, ....

Sen embargo, non é unicamente o que os alumnos saben ou non saben o obxecto da avaliación; é importante coñecer cales foron os progresos na aprendizaxe, 
así coma o esforzo dedicado a ela. Nos primeiros días de clase, os alumnos realizarán a avaliación inicial para establecer o nivel de partida xeral; por outra banda, ao 
comezo de cada unidade haberá unha fase de diagnóstico para ver se os estudantes teñen os coñecementos precisos para abordar o estudo do tema en cuestión.

A avaliación dos estándares de aprendizaxe realizarase de diversas maneiras:

 REVISIÓN DE CADERNOS DE TRABALLO: Os alumnos disporán dun caderno de traballo para facer os exercicios e actividades que se propoñan. A revisión periódica
deste caderno será esencial  para a  avaliación do traballo.  Ademais dos coñecementos e actividades realizadas  terase  en conta a organización axeitada,  a
caligrafía,  a expresión escrita, a limpeza, .....

◦ O caderno terá as seguintes características: tipo block con folla cuadriculada; as tarefas realizadas en follas aparte deben ser pegadas
ás follas do caderno. No caderno so deberán incluírse os exercicios, prácticas e actividades, pero nunca os contidos teóricos, que
serán recollidos en follas ou cadernos aparte.

◦ Os alumnos copiarán sempre, a bolígrafo, o enunciado do problema ou actividade e responderanas a lapis para favorecer a súa
corrección.  

◦ Valorarase a orde de exposición, a caligrafía, a limpeza e a corrección lingüística, así como a inclusión de notas persoais referidas aos
temas tratados.

                            

 OBSERVACIÓN DIRECTA DOS ALUMNOS: durante os traballos en grupo, discusións e debates, iniciativa para buscar información, criterios de selección da
información, interese no traballo, hábitos de hixiene persoal e de traballo, relación cos compañeiros, comportamento axeitado na aula, .... Terase espe-
cialmente en conta a realización dos exercicios e problemas propostos e a súa responsabilidade e constancia no estudo así como a puntualidade na
asistencia a clase.
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 TRABALLOS  E EXPOSICIÓN ORAIS: A elaboración e exposición oral de traballos ao longo do curso, tanto individuais como por parellas, será un criterio

importante na avaliación do alumno. O traballo será previamente entregado ao profesor para a súa corrección e na exposición valorarase especialmente o
uso de soportes informáticos.

 PROBAS ESCRITAS: con actividades semellantes ás propostas ao longo do desenvolvemento da unidade didáctica e coherente cos criterios de avaliación.
Estas probas están sometidas ás seguintes normas:

◦ Copiar no exame por calquera medio suporá a retirada do mesmo e a súa cualificación con cero.
◦ No exame indicarase a puntuación correspondente a cada cuestión e a cada apdo da cuestión. A nota final é a suma de todas.
◦ O aprobado da proba escrita  require  una nota  mínima de 5.  Non obstante,  a  partir  de 4 puntos pode ser  compensada cos  outros

instrumentos de avaliación.
◦ As probas escritas corrixidas serán entregadas aos alumnos e comentadas con eles, para que comproben os seus acertos e os seus fallos.
◦ Haberá unha proba escrita ao final de cada unidade didáctica.
◦ A limpeza, caligrafía, expresión escrita, faltas de ortografía serán avaliables, podendo reducir a cualificación global en 1 punto.
◦ Agás que se autorice, nunca poderá contestarse unha proba escrita a lapis.
◦ Os exercicios deben expoñerse con todos os seus pasos lóxicos, incluíndo explicitamente as operacións realizadas nos pasos intermedios. A

simple consignación do resultado será cualificada con cero puntos.
◦ Unha pregunta práctica está ben respondida cando o seu planeamento ten rigor científico, o seu desenvolvemento está razoado, non

contén erros e obtén o resultado correcto.
◦ Os erros de cálculo penalizaranse en función da súa importancia no contexto do problema. Non obstante, valorarase a coherencia, de xeito

que se a partir dun pequeno erro se constrúe un razoamento correcto, o exercicio será avaliado, aínda que nunca coa máxima nota.
◦ Anularanse as cuestións ás que se lles cambie o enunciado ou se incorra en erros de concepto, de operación ou instrumentais graves.
◦ Un exercicio con resultado correcto, pero con desenvolvemento incoherente, será cualificado con cero.

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN

En cada avaliación, a cualificación das probas escritas obterase da nota media das probas realizadas (sempre que sexan todas maiores de 4). A avaliación 
global da avaliación realizarase de acordo cos seguintes porcentaxes:

Instrumento % da nota

Probas escritas 80 %
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Caderno de exercicios  e prácticas de
laboratorio

15 %

Exposicións orais* 5 %

* se nalgunha avaliación non hai exposicións orais, a puntuación deste apartado sumase á do caderno de exercicios e prácticas de laboratorio que
pasarán a puntuar un 20 %.

Os alumnos que non aproben algunha das avaliacións ou suspendan 2 ou 3, realizarán un exame final en xuño, no que poderán recuperar as
avaliacións suspendidas. Os que suspendan a materia, poderán recuperala no exame extraordinario de setembro.

Para a proba de setembro, os alumnos recibirán un caderno de exercicios que lles permita preparar a materia. En todo caso, o exame de setembro é
un exame extraordinario e serán xulgados só pola proba escrita.
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