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1. CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

1.1 Introdución : consideracións para o curso 2020-

21 

No presente curso, estamos condicionados pola actual pandemia do Covid-19, polo que 

para que as clases presenciais se fagan ca maior garantía de prevención de contaxio 

entre os nosos alumnos, o instituto,tuvo que reformar aulas destinadas en principio 

con outros fines como Biblioteca,Laboratorios, etc,para que se pudieran impartir 

clase presencial, garantizando a distancia do metro e medio. 

A noso departamento , le afecta para o curso de 1º Bacharelato, na asignatura de 

Bioloxía (solo un grupo), no que os alumnos de manera rotatoria (sólo 5 de cada vez), 

seguirán as clases telemáticamente. 

No caso de confinamiento, se impartiría as clases telemáticamente, a través de Google 

Suite ,e se pondrían en contacto cós alumnos através de esta plataforma, Aula 

Virtual, e correo electrónico . A programación será a mesma que nas clases 

preseciais, 

1.2 Constitución do departamento 
 

Para o curso 2019-2020, o departamento de Bioloxía e Xeoloxía queda constituído polos 

seguintes membros:  

 

-Mª Jesús Barbadillo Marán , xefa de departamento.  

 

 

-Mª Pilar Casanova 

- Sonia Bermúdez Couceiro 

- José Carlos Aarean Buján, que comparte departamento con Física y Química. 
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A distribución de horas queda como sigue:  

- María Jesús Barbadillo Marán 

- Bioloxía-Xeoloxía  3ºESO  

- Ámbito Cientçifico PMAR II  

- Bioloxía-Xeoloxía  4ºESO 

-  Bioloxía-Xeoloxía  2ºBAC 

 

- Pilar Casanova 

 

 

- Bioloxía-Xeoloxía  1ºESO 

- Bioloxía-Xeoloxía  4ºESO 

-  Bioloxía-Xeoloxía  2ºB 

- Ciencias da Terra e Medioambiente-2º BAC 

 

 

                    

-Sonia Bermúdez Couceiro 

-Bioloxía-Xeoloxía 1º ESO 

- Bioloxía-Xeoloxía  3ºESO....     

- Bioloxía-Xeoloxía 1º BAC         

- Anatomía Aplicada 1º BAC          

- José Carlos Areán Buján 

- Bioloxía-Xeoloxía 1º ESO 

- Cultura Científica  1º BAC          

- - Anatomía Aplicada 1º BAC         

 

 

- 1.3 Libros de texto 
1º ESO: 

- Bioloxía e xeoloxía: 

Ramos García, Mª Ángeles, e outros. Bioloxía e Xeoloxía 1º ESO, 

Ed. Mac Graw Hill, Madrid, 2015. ISBN 978-84-486-0681-7 

3º ESO: 

- Bioloxía e xeoloxía: 
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Ramos García, Mª Ángeles; e outros: Bioloxía e Xeoloxía 3º ESO, 

Ed. Mac Graw Hill, Madrid, 2015. ISBN 978-84-486-0679-4 

- Ámbito científico e matemático II:  

Sánchez Ruiz, Mercedes e Solís Fraile, Rubén: Ámbito científico y 

Matemático II: programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento. Ed. Editex. ISBN: 978-84-9078-605-5 

4º ESO: 

- Bioloxía e xeoloxía: 

Ramos García, Mª Ángeles e outros:Bioloxía e Xeoloxía 4 ESO, Ed 

McGraw Hill, Madrid, 2016. ISBN 978-84-486-1001-2 

 

1º BACHARELATO 

- Bioloxía e Xeoloxía: 

Plaza Escribano, Hernández Gómez, J e outros : Bioloxía e 

Xeoloxía 1º Bacharelato, Ed Anaya, Madrid, 2015 . ISBN 978-84-

678-2811-5 

- Anatomía aplicada: 

Santos Lozano, A.: Anatomía aplicada, Ed. Vicens Vives, ISBN 978-

84-682-5135-6 

           -  Cultura Científica: J. J. Jiménez de la Fuente, Jesús Prieto de Paula e outros : , Ed 
McGraw Hill, 

Madrid, 2015 ISBN 978-84-486-0756-2  

 

                   

          

 

 

 

2º BACHARELATO 

- Bioloxía: 

Plaza Escribano, C.; Hernández Gómez, J., e o outros: Bioloxía 2 

Bacharelato, EdAnaya. Madrid, 2016, ISBN 978-84-698-1355-3  

- Ciencias da Terra e Medioambiente  Ed. Mc Graw Hill, Madrid, 201 
Calvo Aldea, D.; Molina Álvarez, Mª T.; Salvachúa Rodríguez, J.:ISBN: 978-84-486-0939-9. 

. 

 



 

 

 
6 

 

2. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  

2.1 Competencias clave 

Tal e como se recolle na LOMCE, todas as materias do currículo deben contribuír 

ao desenvolvemento das competencias no alumnado. De acordo con esta lei, as 

competencias son as seguintes e preséntanse xunto coa forma na que se contribúe a 

acadalas desde esta materia: 

 Competencia en comunicación lingüística (CCL). O alumnado desenvolverá 

habilidades relacionadas con esta competencia nos procesos de busca, selección 

e análise de información, así como na transmisión da mesma empregando distintas 

canles de comunicación. Os descritores serán: comprender o sentido dos textos 

escritos e orais, expresarse con corrección e coherencia, empregar unha 

linguaxe científica correcta e respectar as normas de comunicación. 

 Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT). 

O emprego e comprensión da ciencia e tecnoloxía, apoiada no coñecemento 

matemático, faise imprescindible na materia de Bioloxía e Xeoloxía. Os 

descritores serán: manexar coñecementos de ciencia e tecnoloxía para resolver 

problemas e comprender o que ocorre no entorno, aplicar estratexias de 

resolución de problemas aplicados á vida cotiá. 

 Competencia dixital (CD): trabállase esta competencia a través do emprego de 

tecnoloxías da información e a comunicación, sobre todo nos procesos de 

recompilación, tratamento e comunicación da información. Os descritores serán: 

elaborar e publicitar información propia derivada da obtida por medios 

tecnolóxicos, manexar ferramentas dixitais na construción do coñecemento, 

actualizar o uso das tecnoloxías para a mellora do traballo na vida cotiá e 

aplicar criterios éticos no uso das tecnoloxías. 

 Competencia en conciencia e expresións culturais (CCEC). No tratamento desta 

competencia priorizaranse os descritores seguintes: apreciar os valores 

culturais do patrimonio natural, prestando especial atención aos presentes no 

contorno do alumnado e apreciar a evolución do pensamento científico. 
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 Competencia en aprender a aprender (CAA). Contribúese a esta competencia a 

través do desenvolvemento de estratexias de resolución de problemas ambientais 

ou xenéticos, empregando análises diversas, seleccionando información e 

observando o entorno. Os descritores serán: xerar estratexias para aprender en 

distintos contextos, aplicar estratexias na mellora do pensamento creativo e 

crítico, seguir os pasos establecidos e tomar decisións en función dos 

resultados obtidos. 

 Competencias sociais e cívicas (CSC). O alumnado terá a oportunidade de 

escoitar e respectar diversas opinións, de expresar a súa propia e de dialogar 

e discutir cos demais desde o respecto e a tolerancia, ademais de fomentarse o 

traballo en equipos. A análise dos avances no campo da bioloxía e xeoloxía 

contribúe a formar cidadáns máis críticos. Priorízanse os seguintes 

descritores: desenvolver a capacidade de diálogo cos demais en situación de 

convivencia e traballo e para resolver conflitos. 

 Sentido da iniciativa e espírito emprendedor (CIEE). Esta competencia 

desenvólvese a través da creatividade e a asunción de risco á hora de resolver 

problemas ambientais. Os descritores serán: xestionar o equipo de traballo 

coordinando tarefas e tempos, xerar novas e diverxentes posibilidades desde 

coñecementos previos, atopar posibilidades no contorno que outros non aprecian, 

optimizar o uso de recursos materiais e persoais e asumir riscos no 

desenvolvemento de traballos. 

2.2 Metodoloxía didáctica 
A metodoloxía didáctica na ESO e no Bacharelato será claramente activa e 

participativa por parte do alumnado, favorecendo tanto o traballo individual coma o 

colaborativo, así como o logro dos obxectivos e das competencias correspondentes.  

Ademais, terase en conta a necesidade do traballo en equipo do profesorado co obxecto 

de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso educativo, garantindo a 

coordinación de todos os membros do equipo docente de cada grupo.  

No proxecto educativo e nas programacións didácticas de cada departamento fixaranse 

as estratexias que desenvolverá o profesorado para superar os estándares de 

aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, 

así como a adquisición das competencias.  
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A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado, 

entendendo que deste xeito se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as 

e mais unha atención personalizada en función das necesidades de cadaquén, recollida 

no apartado correspondente de atención á diversidade desta programación. 

Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares.  

Así, a continuación expóñense as pautas xerais a seguir no desenvolvemento das 

sesións:   

- Cada unidade comezará con actividades que pretenden detectar os coñecementos 

previos que o alumnado ten sobre a materia. Optarase por realizar actividades 

variadas, en función dos contidos a tratar e do curso e materia 

correspondente, como cuestionarios, choivas de ideas,...   

- A continuación procederase a realizar unha exposición dos contidos teóricos da 

unidade, alternando con actividades para acadar unha boa comprensión da 

materia. 

- Tras acabar co traballo dos contidos curriculares da unidade, proporanse 

actividades de repaso e de síntese, encamiñadas a que o alumnado sexa 

consciente da súa propia aprendizaxe 

- Finalmente realizarase unha proba escrita para avaliar os coñecementos 

adquiridos. Dependendo da materia, nunha mesma proba poderanse avaliar varias 

unidades.  

Ademais de todo o anterior, poderanse realizar traballos prácticos ou de 

investigación sobre certos temas propostos que terán a dificultade correspondente ao 

curso no que se atope o alumnado que realiza dita actividade. Proporanse traballos 

individuais e/ou en grupo que sirvan para potenciar o coñecemento da investigación 

científica e que empreguen as TIC, tanto para a elaboración do traballo como para 

expor as conclusións do mesmo.  

Os obxectivos perseguidos en todos os traballos incluirán a motivación do alumnado 

pola materia a estudar, mostrarlles a súa aplicación práctica, mellor comprensión dos 

contidos, etc.   
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2.3. Materiais e recursos didácticos 

- Libros de texto, especificados por materia e nivel no punto 1.3 desta 

programación. 

- Biblioteca con espazos e recursos bibliográficos e audiovisuais dispoñibles 

para o desenvolvemento de actividades diversas. Contamos tamén cunha 

biblioteca propia do departamento. 

- Dúas aulas de informática co material tecnolóxico necesario para as 

actividades. 

- Laboratorio de Bioloxía e Xeoloxía co material preciso para levar a cabo as 

prácticas de laboratorio propostas en cada materia e nivel. 

- Contorna do centro. 

- Diferentes recursos web adecuados a cada nivel e materia. 

- Taboleiro dixital nas aulas nas que se desenvolven as materias do 

departamento. 

- Outros espazos e recursos didácticos dispoñibles para actividades 

complementarias e extraescolares (diferentes segundo a actividade). 

2.4. Avaliación 

A. Instrumentos de avaliación 

Ao longo do curso realizaranse diversas actividades de avaliación que nos irán 

informando do grao de consecución dos estándares correspondentes, permitindo 

axustar a materia ao ritmo do alumnado. Entre estas actividades de avaliación, 

poderemos empregar: 

❏ Probas escritas e orais 

❏ Exercicios e cuestións resoltas en clase 

❏ Traballos de diversa índole (investigación, exposicións orais...) 

❏ Dinámicas grupais e individuais na aula 

❏ Outras actividades específicas propostas polo profesorado 

Estas actividades serán valoradas a través de diferentes instrumentos de 

avaliación. Así, poderanse empregar como instrumentos as rúbricas, 

cualificacións das probas escritas, guías de observación... 
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B. Avaliación inicial 
Durante as primeiras semanas de curso, cada profesor/a que conforma o 

departamento realizará unha avaliación inicial do seu alumnado asignado co fin 

de detectar coñecementos previos e posibles necesidades de apoio educativo. 

A avaliación inicial realizarase a través dos seguintes instrumentos:   

➔ Expediente académico do alumno/a.   

➔ Informes de Orientación Escolar.   

➔ Probas de lectura e comprensión lectora.   

➔ Proba escrita que mida os coñecementos precisos para abordar o estudo da 

materia.  

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 na materia, ós segundos. 

C. Avaliación trimestral e avaliación ordinaria 

CONSIDERACIÓNS SOBRE AS PROBAS ESCRITAS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

❖ Cada materia terá os seus criterios de cualificación específicos 

❖ Para considerar superados os estándares dunha avaliación, unha vez aplicados 

os criterios de cualificación correspondentes, o alumno/a deberá acadar unha 

nota mínima de 5. 

❖ Se un alumno/a é sorprendido empregando calquera método fraudulento (copia, 

“chuleta”, falar cos compañeiros…) durante a realización dunha proba 

escrita, esta será automaticamente cualificada cun 0.  

❖ Para repetir unha proba escrita a un alumno/a que teña faltado, será preciso 

xustificar a ausencia 
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RECUPERACIÓN DE AVALIACIÓNS SUSPENSAS: 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha proba 

de recuperación durante o seguinte trimestre (despois da entrega de boletín de 

cualificacións), agás a 3ª avaliación, que será recuperable no exame final do mes 

de xuño.A nota da recuperación, sustituirá a nota da parte suspensa,no caso de 

ser recuperada, de no serlo irá ca avaliación correspondente o final. 

❖ Os alumnos que despois das recuperacións teñan unha avaliación suspensa irán 

ao exame final de xuño cas avaliacións suspensas ,os que teñan as tres 

avaliacións farán o exame final en xuño de toda a materia.Neste último 

caso,a nota mínima para aprobar será unha vez aplicados os criterios de 

cualificación correspondentes, o alumno/a deberá acadar unha nota mínima de 

5,e máxima de 6. 

D. Avaliación extraordinaria de Setembro  

A cualificación do alumnado que, por ter suspendido a materia na convocatoria 

ordinaria de xuño deban presentarse a convocatoria de setembro, rexerase polas 

seguintes normas:  

1. A proba de setembro é unha convocatoria extraordinaria na que o alumno debe 

demostrar que domina os contidos mínimos necesarios para aprobar a materia.  

2. O alumno será cualificado exclusivamente pola proba escrita que realice en 

setembro, sen ter en conta, en ningún caso, a súa actividade e cualificacións 

obtidas ao longo do curso académico no que suspendeu a materia obxecto da 

proba.  

3. Para superar a materia os alumnos deben obter como mínimo un 5 na proba 

escrita.  

2.5 Atención á diversidade 
Para que todo o alumnado consiga acadar os obxectivos didácticos correspondentes, e 

desenvolver ao máximo as súas capacidades persoais, adecuaremos os nosos procesos de 

ensinanza-aprendizaxe ás súas características particulares.  

Así, para todos aqueles rapaces que presenten necesidades específicas de apoio 

educativo,  como alumnos con minusvalías sensoriais ou motrices, con TDAH, TEA…, 
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alumnos/as con altas capacidades e/ou alumnos que se incorporan de maneira tardía ao 

noso sistema educativo,  seguiremos un plan de traballo acordado co Departamento de 

Orientación, e aplicaremos os protocolos correspondentes.  

Ademais das medidas comentadas anteriormente, tamén prestaremos atención aos 

diferentes ritmos de aprendizaxe dentro das nosas aulas, e aplicaremos segundo sexa 

necesario as medidas de atención oportunas. Por exemplo, para os rapaces e rapazas 

que mostren dificultades na aprendizaxe, poderemos empregar: 

● Exercicios de reforzo   

● Explicacións de apoio sempre que sexa preciso, por exemplo nalgún recreo 

● Máis tempo para realizar os exames 

● Maior titorización e guía nos traballos e actividades  

● Reducir os contidos, sen renunciar aos contidos mínimos esixibles... 

Para os alumnos/as que acaden os obxectivos con facilidade, e presenten interese e 

motivación, poderemos plantexar exercicios de ampliación, traballos de investigación 

individuais... 

2.6 Plan de reforzo para os aprendizaxes que non se 

acadaron no curso anterior. 

Basándonos na memoria final  do curso académico , os contidos mínimos relacionados 

cos contidos dos cursos correlativos correspondentes o presente curso foron acadados, 

no obstante mediante a avaliación inicial , se detectarán as posibles deficiencias o 

necesidades por parte do alumnado de reforzar esas competencias e aprendizaxes. 

A metodoloxía , será mediante realización de actividades de reforzo mediante tarefas 

que requiran auto-aprendizaxe,mediante o  uso das TICS,e actividases que favorezca a 

investigación , mediante proxectos de traballo.  

2.7 Plan de recuperación de materias pendentes 

Para todos os alumnos/as que teñan promocionado a cursos seguintes, pero que teñan 

algunha das materias do departamento pendentes, proporase un plan de recuperación que 

versará sobre os seguintes puntos:  

No caso da ESO 
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● Caderno de exercicios: en cada avaliación, cada alumno/a disporá dun caderno 

de traballo elaborado polo departamento, no que se recollerán actividades 

baseadas nos contidos mínimos esixibles para cada unha das materias.  

● 3 Probas escritas: Dadas as características do curso 2019-2020. Solo se 

evaluarán os dous primeiros trimestres, facéndoso a primeira avaliación en 

xaneiro, e a segunda en abril.  

Aqueles alumnos que superen ambas probas, terán a asignatura aprobada 

A terceira proba será só para aqueles alumnos que non superaran algún das duas 

primeiras avaliación, e terén que facer só aquela/s parte/s non superadas, e se 

realizará en maio. 

 

● Titorización e resolución de dúbidas: os profesores responsables da materia en 

cursos superiores que teñan a estes alumnos/as nas súas clases, os guiarán na 

súa aprendizaxe, e resolverán as dúbidas que se lles poidan plantexar. No caso 

daqueles rapaces que non estean a cargo de ningún membro deste departamento en 

ningunha das nosas materias, serán titorizados directamente pola xefa de 

departamento. 

No caso de Bacharelato:  

Só farán as probas escritas , nas mesmas condicións no caso da ESO.  

A nota mínima final para superar a asignatura,será 5. 

Terán tamén titorización para resolución de dúbidas. 

 

CUALIFICACIÓN:Para ESO a nota trimestral do alumno/a quedará composta do seguinte 

xeito: 

10%  Caderno de 

traballo 

90%  Proba escrita 

 

Para Bacharelato : A nota trimestral será a proba escrita. 

Para superar a avaliación, deberán acadar unha nota de 5 tras aplicar os criterios de 

cualificación anteriores. 
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Os estudantes que non consigan superar a materia de maneira trimestral, poderán facer 

unha proba de recuperación global en maio. Nesta proba poderán avaliarse dunha única 

avaliación, ou ben farán a proba global se teñen pendentes dúas avaliacións.  

Finalmente, aqueles alumnos/as que non consigan acadar os obxectivos terán dereito á 

proba extraordinaria de setembro, que será en todo caso unha proba global de toda a 

materia, baseada nos mínimos esixibles.  

2.8 Actividades complementarias e extraescolares 

Durante o curso 2020/2021 non se contemplan actividades extraescolares, debido a 

problemática pola situación COVid actual. 

No obstante, si durante o curso,estamos abertos a actividades que poidan xurdir  

durante o curso, sempre que  cambiaran as circunstancias actuais , o foran 

actividades  que permitesen a participación dous alumnos sin risco . 

2.9 Avaliación da práctica docente e da programación 

didáctica 
Tanto a práctica docente como a programación didáctica tamén serán sometidos a 

avaliación, co fin de mellorar o proceso de ensinanza-aprendizaxe.  

Empregaranse fundamentalmente técnicas de autoavaliación, considerando as 

dificultades atopadas no desenvolvemento das programacións das materias (falta de 

materiais e recursos, dificultades do alumnado, adecuación da temporalización, 

incidencias…) e tamén analizando os resultados das probas escritas.  

Sempre que sexa posible, recolleremos a opinión directa do alumnado, por exemplo 

mediante preguntas directas (sobre os seus intereses e motivacións relacionados coas 

materias do noso departamento), ou mediante cuestionarios.  

Tamén atenderemos ás suxestións das familias e dos outros compañeiros do centro, 

sempre que sexan feitas en positivo e axuden a mellorar a nosa labor docente.  
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A) OBXECTIVOS XERAIS DA ESO 

A etapa da Educación Secundaria Obrigatoria, persegue que o alumnado sexa capaz de: 

a) Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no 

respecto ás outras persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade 

entre as persoas e grupos, exercitarse no diálogo afianzando os dereitos humanos como 

valores comúns dunha sociedade plural e prepararse para o exercicio da cidadanía 

democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en 

equipo como condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da 

aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades 

entre eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera 

outra condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que 

supoñan discriminación entre homes e mulleres, así coma calquera outra manifestación 

de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e 

nas súas relacións coas outras persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos 

de calquera tipo, os comportamentos sexistas e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes da información para, con 

sentido crítico, adquirir novos coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha 

preparación básica no campo das tecnoloxías, especialmente as da información e a 

comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado que se estrutura en 

asignaturas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas nos 

diversos campos do coñecemento e da experiencia. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o 

sentido crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, 

planificar, tomar decisións e asumir responsabilidades. 
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h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e 

na lingua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, a lectura 

e o estudo da literatura. 

i) Comprender e expresarse en una ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e a historia propia e 

das outras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural, coñecer mulleres e 

homes que realizaron achegas importantes á cultura e sociedade galega ou a outras 

culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o de outras persoas, respectar 

as diferenzas, afianzar os hábitos do coidado e saúde corporais e incorporar a 

educación física e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e 

social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa 

diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o 

consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa 

conservación e mellora. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das distintas manifestacións 

artísticas, utilizando diversos medios de expresión e de representación. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, 

histórico e artístico de Galicia, participar na súa conservación e mellora, e 

respectar a diversidade lingüística e cultural como dereito dos pobos e das persoas, 

desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste dereito. 

o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental 

para o mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersonal e 

expresión de riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación 

con outras linguas, en especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 



 

 

 
8 
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B) PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXIA (1º ESO) 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, E TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

T
ri

m
e

st
r

e
 

T
e

m
a

s 
 Contidos Criterios avaliación Estándar aprendizaxe Competencias 
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1
 

T
em

a 
6

 B2.1. Principais modelos sobre a 
orixe do Universo. 

B2.1. Recoñecer as ideas principais 
sobre a orixe do Universo, e a 
formación e a evolución das 
galaxias. 

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais 
sobre a orixe do universo. 

CMCCT 
1

 

T
em

a 
6

 

B2.2. Compoñentes do Universo. 
B2.3. Características do Sistema 
Solar e dos seus compoñentes.  
B2.4. Concepcións sobre o 
Sistema Solar ao longo da 
historia. 

B2.2. Expor a organización do 
Universo e do Sistema Solar, así 
como algunhas das concepcións que 
sobre este sistema planetario se 
tiveron ao longo da historia. 

 
BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do 
Universo e do Sistema Solar, e describe 
as súas características xerais. 
  

CMCCT 

1
 

T
em

a 
6

 B2.5. Os planetas no Sistema 
Solar. 

B2.3. Relacionar comparativamente 
a posición dun planeta no sistema 
solar coas súas características. 

BXB2.3.1. Precisa as características que 
se dan no planeta Terra que permiten o 
desenvolvemento da vida nel, e que non 
se dan nos outros planetas. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
6

 B2.6. O planeta Terra: 
características 

 

B2.4. Localizar a posición da Terra 
no Sistema Solar. 

BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra 
no Sistema Solar. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
6

 

B2.7. Os movementos da Terra, 
da Lúa e do Sol, e as súas 
consecuencias. 

B2.5. Establecer os movementos da 
Terra, da Lúa e do Sol, e 
relacionalos coa existencia do día e 
a noite, as estacións, as mareas e as 
eclipses. 

BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos 
principais relacionados co movemento e 
a posición dos astros, e deduce a súa 
importancia para a vida. 

CMCCT 

BXB2.5.2. Interpreta correctamente en 
gráficos e esquemas fenómenos como as 
fases lunares e as eclipses, e establece a 
súa relación coa posición relativa da 
Terra, a Lúa e o Sol. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
5

 

B2.8. A xeosfera: estrutura e 
composición da codia, o manto e 
o núcleo. 

B2.6. Identificar os materiais 
terrestres segundo a súa 

abundancia e a distribución nas 
grandes capas da Terra. 

BXB2.6.1. Describe as características 
xerais dos materiais máis frecuentes nas 
zonas externas do planeta e xustifica a 
súa distribución en capas en función da 
súa densidade 
 

CMCCT 
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BXB2.6.2. Describe as características 
xerais da codia, o manto e o núcleo 
terrestre, e os materiais que os 
compoñen, e relaciona esas 
características coa súa situación. 
  

CMCCT 
1

 

T
em

a 
1

-5
 

B2.9. Minerais e rochas: 
propiedades, características e 
utilidades. 

B2.10. Xestión sustentable dos 
recursos minerais. Recursos 
minerais en Galicia. 

B2.7. Recoñecer as propiedades e as 
características dos minerais e das 
rochas, distinguir as súas 
aplicacións máis frecuentes e 
salientar a súa importancia 
económica e a xestión sustentable. 

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas 
utilizando criterios que permitan 
diferencialos. 

CMCCT/CAA 

BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito da vida 
cotiá. 

CCEC 

BXB2.7.3. Recoñece a importancia do 
uso responsable e a xestión sustentable 
dos recursos minerais. 

CSC 

1
 

T
em

a 
5

 

B2.11. A atmosfera: composición 
e estrutura. O aire e os seus 
compoñentes. Efecto 
invernadoiro. Importancia da 
atmosfera para os seres vivos. 

B2.8. Analizar as características e a 
composición da atmosfera, e as 
propiedades do aire 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a 
composición da atmosfera. 

CMCCT 

BXB2.8.2. Recoñece a composición do 
aire e identifica os contaminantes 
principais en relación coa súa orixe. 

CMCCT 

BXB2.8.3. Identifica e xustifica con 
argumentacións sinxelas as causas que 
sustentan o papel protector da 
atmosfera para os seres vivos. 

CMCCT 
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1
 

T
em

a 
1

-5
 

B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

B2.9. Investigar e recoller 
información sobre os problemas de 
contaminación ambiental actuais e 
as súas repercusións, e desenvolver 
actitudes que contribúan á súa 
solución. 

BXB2.9.1. Relaciona a contaminación 
ambiental coa deterioración ambiental, 
e propón accións e hábitos que 
contribúan á súa solución. 

CSC/CSIEE 
1

 

T
em

a 
1

-5
 B2.12. Contaminación 

atmosférica: repercusións e 
posibles solucións. 

 B2.10. Recoñecer a importancia do 
papel protector da atmosfera para 
os seres vivos e considerar as 
repercusións da actividade humana 
nela. 

BXB2.10.1. Relaciona situacións en que 
a actividade humana interfire coa acción 
protectora da atmosfera. 

CSC 

1
 

T
em

a 
5

 B2.13. A hidrosfera. Propiedades 
da auga. Importancia da auga 
para os seres vivos. 

B2.11. Describir as propiedades da 
auga e a súa importancia para a 
existencia da vida. 

BXB2.11.1. Recoñece as propiedades 
anómalas da auga en relación coas súas 
consecuencias para o mantemento da 
vida na Terra. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
5

 B2.14. A auga na Terra. Auga 
doce e salgada.  
B2.15. Ciclo da auga.  
B2.16. A auga como recurso. 

B2.12. Interpretar a distribución da 
auga na Terra, así como o ciclo da 
auga e o uso que fai dela o ser 
humano. 

BXB2.12.1. Describe o ciclo da auga en 
relación cos seus cambios de estado de 
agregación. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
1

-5
 

B2.17. Xestión sustentable da 
auga. 

B2.13. Valorar e identificar a 
necesidade dunha xestión 
sustentable da auga e de actuacións 
persoais e colectivas que potencien 
a redución do consumo e a súa 
reutilización. 

BXB2.13.1. Comprende e identifica o 
significado da xestión sustentable da 
auga doce, e enumera medidas 
concretas que colaboren nesa xestión. 

CSC/CSIEE 

1
 

T
em

a 
1

-5
 B2.18. Contaminación das augas 

doces e salgadas. 
B2.14. Xustificar e argumentar a 
importancia de preservar e non 
contaminar as augas doces e 
salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os problemas de 
contaminación de augas doces e 
salgadas, en relación coas actividades 
humanas 

CSC 

1
 

T
em

a 
1

-5
 B2.19. A biosfera. Características 

que fixeron da Terra un planeta 
habitable. 

B2.15. Seleccionar as características 
que fan da Terra un planeta especial 
para o desenvolvemento da vida. 

BXB2.15.1. Describe as características 
que posibilitaron o desenvolvemento da 
vida na Terra. 

CMCCT 
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1
 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

B1.3. 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. 

B1.2. 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. 

BXB1.2.3. Utiliza a información de 
carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre 
problemas relacionados. 

CAA/CCL 
2

 

T
em

a 
3

 

B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 
B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 
B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

B3.1. Recoñecer a importancia da 
biodiversidade e as características 
morfolóxicas principais dos grupos 
taxonómicos. 

BXB3.1.1. Estima a importancia da 
biodiversidade e aplica criterios de 
clasificación dos seres vivos, 
relacionando os animais e as plantas 
máis comúns co seu grupo taxonómico. 

CCEC/CMCCT 

2
 

T
em

a 
3

 

B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 
B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 
B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

B3.2. Categorizar os criterios que 
serven para clasificar os seres vivos 
e identificar os principais modelos 
taxonómicos aos que pertencen os 
animais e as plantas máis comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e recoñece 
exemplares característicos de cada un 
destes grupos, e salienta a súa 
importancia biolóxica. 

CMCCT 

2
 

T
em

a 
3

-4
 

B3.1. Concepto de 
biodiversidade. Importancia da 
biodiversidade. 
B3.2. Sistemas de clasificación 
dos seres vivos. Concepto de 
especie. Nomenclatura binomial. 
B3.3. Reinos dos seres vivos: 
Moneras, Protoctistas, Fungi, 
Metafitas e Metazoos. 

B3.3. Describir as características 
xerais dos grandes grupos 
taxonómicos e explicar a súa 
importancia no conxunto dos seres 
vivos. 
 

 

BXB3.3.1. Discrimina as características 
xerais e singulares de cada grupo 
taxonómico. 

CMCCT 
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2
 

T
em

a 
1

-3
 

B3.4. Invertebrados: poríferos, 
celentéreos, anélidos, moluscos, 
equinodermos e artrópodos. 
Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 
B3.5. Vertebrados: peixes, 
anfibios, réptiles, aves e 
mamíferos. Características 
anatómicas e fisiolóxicas. 

B3.4. Caracterizar os principais 
grupos de invertebrados e 
vertebrados 

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns 
co grupo taxonómico ao que pertencen. 

CMCCT 
  

 BXB3.4.2. Recoñece exemplares de 
vertebrados e asígnaos á clase á que 
pertencen. 

CMCCT 

2
 

T
em

a 
3

 B3.7. Clasificación de animais e 
plantas a partir de claves 
dicotómicas e outros medios. 

B3.6. Utilizar claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación 
e a clasificación de animais e 
plantas. 

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e 
plantas a partir de claves de 
identificación. 
  

CAA 

2
 

T
em

a 
3

-4
 

B3.8. Identificación de plantas e 
animais propios dalgúns 
ecosistemas, especies en 
extinción e especies endémicas. 
Adaptacións dos animais e as 
plantas ao medio. 
Biodiversidade en Galicia. 

B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención 
aos ecosistemas galegos. 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por 
seren especies en perigo de extinción ou 
endémicas. 

CMCCT 

BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación 
ao medio a presenza de determinadas 
estruturas nos animais e nas plantas 
máis comúns. 
 

CAA/CMCCT 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

CCEC 

2
 

T
ra

n
sv

er
s

al
 

B1.4. Planificación e realización 
do traballo experimental, e 
interpretación dos seus 
resultados. 

B1.3. Realizar un traballo 
experimental coa axuda dun guión 
de prácticas de laboratorio ou de 
campo, describir a súa execución e 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas 
de seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado. 

CMCCT/CSC 
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B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

interpretar os seus resultados. BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a 
planificación do traballo experimental, 
utilizando tanto instrumentos ópticos 
de recoñecemento como material básico 
de laboratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as súas 
observacións e interpreta os seus 
resultados.  

CSIEE/CMCCT/CAA 
2

 

T
ra

n
sv

er
s

al
  

B5.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa 
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou 
da observación. 

B5.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias 
do traballo científico. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas 
propias do método científico. 

CAA/CMCCT 

2
 

T
ra

n
sv

er
sa

l B5.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e a súa 
comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou 
da observación. 

 

B5.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da observación, 
e a argumentación. 

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que 
xustifiquen as hipóteses que propón. 

CAA/CCL 

3
 

T
em

a 
3

 

B3.6. Plantas: brións, fieitos, 
ximnospermas e anxiospermas. 
Características principais, 
nutrición, relación e 
reprodución. 

B3.5. Coñecer e definir as funcións 
vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida, e 
caracterizar os principais grupos de 
plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición 
autótrofa e relaciónao coa súa 
importancia para o conxunto de todos 
os seres vivos. 

CMCCT 

BXB3.5.2. Describe as características 
xerais e singulares dos principais 
grupos de plantas. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
3

 B3.7. Clasificación de animais e 
plantas a partir de claves 
dicotómicas e outros medios. 

B3.6. Utilizar claves dicotómicas ou 
outros medios para a identificación 
e a clasificación de animais e 
plantas. 

BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e 
plantas a partir de claves de 
identificación. 
  

CAA 

3
 

T
em

a 
3

 B3.8. Identificación de plantas e 
animais propios dalgúns 
ecosistemas, especies en 
extinción e especies endémicas. 
Adaptacións dos animais e as 

B3.7. Determinar a partir da 
observación as adaptacións que 
permiten aos animais e ás plantas 
sobrevivir en determinados 
ecosistemas, con especial atención 

BXB3.7.1. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dalgúns 
ecosistemas ou de interese especial por 
seren especies en perigo de extinción ou 
endémicas. 

CMCCT 
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plantas ao medio. 
Biodiversidade en Galicia 

aos ecosistemas galegos. BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación 
ao medio a presenza de determinadas 
estruturas nos animais e nas plantas 
máis comúns. 
 

CAA/CMCCT 

BXB3.7.3. Identifica exemplares de 
plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

CCEC 

3
 

T
em

a 
2

 

B4.1. Ecosistema: identificación 
dos seus compoñentes.  
B4.2. Factores abióticos e 
bióticos nos ecosistemas. 
B4.3. Ecosistemas acuáticos. 
B4.4. Ecosistemas terrestres. 

B4.1. Diferenciar os compoñentes 
dun ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes 
dun ecosistema. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
2

 

B4.5. Factores desencadeantes 
de desequilibrios nos 
ecosistemas. 
B4.6. Estratexias para 
restablecer o equilibrio nos 
ecosistemas. 

B4.2. Identificar nun ecosistema os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios e establecer 
estratexias para restablecer o seu 
equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece e enumera os 
factores desencadeantes de 
desequilibrios nun ecosistema. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
1

-2
 B4.7. Accións que favorecen a 

conservación ambiental. 
B4.3. Recoñecer e difundir accións 
que favorezan a conservación 
ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona accións que 
preveñen a destrución ambiental. 

CSC/CSIEE 

3
 

T
ra

n
sv

er
s

al
 

B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contexto 
preciso e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis 
frecuentes do vocabulario científico, e 
exprésase de xeito correcto tanto 
oralmente como por escrito. 

CCL/CMCCT 

3
 

T
ra

n
sv

er
s

al
 

B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 
B1.3. Experimentación en 
bioloxía e xeoloxía: obtención, 

B1.2. Procurar, seleccionar e 
interpretar a información de 
carácter científico, e utilizala para 
formar unha opinión propia, 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e 
interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de 
diversas fontes. 

CD/CAA 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Temas 5 e 6 Temas 4 e 3 (agás plantas) Temas 2 e 3 (só plantas) 

Tema 1 libro de texto: Transversal ao longo de todo o curso 

selección e interpretación de 
información de carácter 
científico a partir da selección e 
a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes. 

expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas 
relacionados co medio natural e a 
saúde. 

BXB1.2.2. Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso, utilizando 
diversos soportes. 

CD/CCL 
3

 

T
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n
sv
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s

al
 

B5.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica. 

B5.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir 
sobre elas e sobre os métodos 
empregados para a súa obtención. 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de 
información, apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

CMCCT/CD 

3
 

T
ra

n
sv

er
sa

l B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

B5.4. Participar, valorar e respectar 
o traballo individual e en equipo. 

BXB5.4.1. Participa, valora e respecta o 
traballo individual e en grupo. 

CSC/CSIEE 

3
 

T
ra

n
sv

er
sa

l B5.3. Proxecto de investigación 
en equipo: organización. 
Participación e colaboración 
respectuosa no traballo 
individual e en equipo. 
Presentación de conclusións. 

B5.5. Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado. 

BXB5.5.1. 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. 

CAA/CMCCT/CSIEE/CD 

  

BXB5.5.2. Expresa con precisión e 
coherencia as conclusións das súas 
investigacións, tanto verbalmente como 
por escrito. 

CCL/CCEC 
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CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En 1º de ESO os criterios de cualificación para a avaliación ordinaria son os seguintes: 

60% Probas escritas e/ou orais 

40% 
Producións do alumnado: traballos , exposicións, exercicios resoltos en clase, desenvolvemento de 

prácticas de laboratorio... 

Realizaranse dúas probas en cada trimestre, sendo necesario acadar como mínimo en cada unha delas un 30% da nota do exame. 

No caso da primeira proba , de non acadar o mínimo esixido, o alumnado terá a posibilidade de recuperar os contidos non adquiridos na 

segunda  proba. 

 

 

 

CONTIDOS MÍNIMOS  

 Concepto de bioloxía e xeoloxía 

 Pasos do método científico 

 Concepto de universo e os seus compoñentes 

 Teoría xeocéntrica e heliocéntrica 

 Concepto de galaxia e os seus compoñentes. Estudo da Vía Láctea 
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 Sistema Solar: concepto e compoñentes. 

 Características principais dos planetas do Sistema Solar. 

 Concepto de satélite, asteroide e cometa. 

 Concepto de rotación e translación terrestre e relación co día/noite e estacións. 

 Movementos da Lúa e fases lunares 

 Concepto de eclipse. 

 Concepto de xeosfera 

 Concepto de mineral e propiedades dos mesmos. 

 Concepto de rocha e tipos de rochas. 

 Estrutura interna do planeta: características de codia, manto e núcleo. 

 Distribución da auga no noso planeta. Concepto de hidrosfera. 

 Ciclo da auga. 

 Uso e contaminación de auga doce e salgada. 

 Concepto e estrutura da atmosfera. 

 Concepto de efecto invernadoiro e cambio climático. 

 Conceptos de presión e humidade atmosférica. Relación co clima. 

 Contaminación atmosférica. 

 Concepto de biosfera e seres vivos. 

 Teoría celular. 

 Concepto de célula. Tipos celulares. Estrutura básica da célula eucariota e procariota. 

 Funcións vitais: nutrición (autótrofa e heterótrofa); relación e reprodución. 

 Concepto de ecosistema, biotopo e biocenose. 

 Medio terrestre, acuático e aéreo. Adaptacións aos diferentes medios. 

 Ciclo da materia: niveis, cadeas e pirámides tróficas. 

 Fluxo de enerxía 

 Biodiversidade: concepto e importancia da conservación. 

 A nomenclatura binomial. 

 Características distintivas dos 5 reinos. 
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 Características básicas do reino Moneras. 

 Características básicas dos Protozoos. Clasificación. 

 Características básicas das Algas. Clasificación. 

 Características básicas do reino Fungos. Clasificación. 

 Características básicas do reino Plantas. Clasificación: vasculares e non vasculares; 

criptógamas e fanerógamas. Características de cada grupo. 

 Estudo de órganos vexetais: raíz, tallo, folla e flor. 

 Características básica do reino Animal. Clasificación, anatomía e bioloxía dos principais 

grupos: Poríferos, Cnidarios, Moluscos, Anélidos, Artrópodos, Equinodermos, Peixes, Anfibios, 

Aves e Mamíferos. 

 Características biolóxicas da especie humana. 

 Impactos do ser humano no medio ambiente. 
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C) PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXIA (3º ESO) 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, E TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

T
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T
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E
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A
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1.
2 

3 

T
R

A
N

S
V

E
R

S
A

L 

B1.1. O vocabulario científico na 
expresión oral e escrita. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o vocabulario 
científico nun contexto preciso e adecuado 
ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do vocabulario 
científico e exprésase con corrección, tanto oralmente como por 
escrito.  

CCL 

CMCCT 

B1.2. Metodoloxía científica: 
características básicas. 

B1.3. 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. 

B1.2. 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. 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de 
carácter científico a partir da utilización de diversas fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito 
preciso utilizando diversos soportes. 

CD 

CCL 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para 
formar unha opinión propia e argumentar sobre problemas 
relacionados. 

CAA 

CCL 

B1.4. Planificación e realización do 
traballo experimental, e interpretación 

B1.3. Realizar un traballo experimental con 
axuda dun guión de prácticas de laboratorio 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no 
laboratorio, e coida os instrumentos e o material empregado. 

CMCCT 

CSC 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

dos seus resultados. 

B1.5. Normas de seguridade no 
laboratorio, e coidado dos 
instrumentos e do material. 

ou de campo, describir a súa execución e 
interpretar os seus resultados. 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de 
recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta 
o proceso experimental seguido, describe as súas observacións 
e interpreta os seus resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos  
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 1 

B2.1. Características da materia 
viva e diferenzas coa materia 
inerte. 

B2.2. A célula. Características 
básicas da célula procariota e 
eucariota, animal e vexetal.  

B2.1. Recoñecer que os seres vivos 
están constituídos por células e 
determinar as características que os 
diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das 
características particulares de ambas. 

CMCCT 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 
diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre 
célula animal e vexetal. 

CMCCT 

B2.3. Funcións vitais: nutrición, 
relación e reprodución. 

B2.2. Describir as funcións comúns a 
todos os seres vivos, diferenciando 
entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada 
función para o mantemento da vida. 

CMCCT 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e 
nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

CMCCT 
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Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 1 

B3.1. Niveis de organización da 
materia viva. 

B3.2. Organización xeral do corpo 
humano: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas 

B3.3. A célula animal: estruturas 
celulares. Orgánulos celulares e a súa 
función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización da 
materia viva (células, tecidos, órganos e 
aparellos ou sistemas) e diferenciar as 
principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e 
procura a relación entre eles. 

CAA 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos 
orgánulos máis importantes. 

CMCCT 

B3.4. Os tecidos do corpo humano: 
estrutura e funcións. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o 
corpo humano e asóciaos á súa función. 

CMCCT 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que 
as determinan. 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento do 
concepto de saúde e doenza, os factores 
que os determinan. 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, 
e xustifica con exemplos as eleccións que realiza ou pode 
realizar para promovela individual e colectivamente. 

CSC 

B3.6. Doenzas infecciosas e non 
infecciosas. 

B3.4. Clasificar as doenzas e determinar as 
infecciosas e non infecciosas máis comúns 
que afectan a poboación (causas, 
prevención e tratamentos). 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, 
e relaciónaas coas súas causas. 

CMCCT 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión 
das doenzas infecciosas. 

CMCCT 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e 
estilos de vida saudables. 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos 
de vida saudables como método de 
prevención das doenzas. 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e 
identifícaos como medio de promoción da súa saúde e da das 
demais persoas. 

CSC 

BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a 
propagación das doenzas infecciosas máis comúns. 

CSIEE 

CSC 
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1 

 

B3.6. Seleccionar información, establecer 
diferenzas dos tipos de doenzas dun mundo 
globalizado e deseñar propostas de 
actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan 
as rexións dun mundo globalizado, e deseña propostas de 
actuación. 

CSC 

CSIEE 
1 

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, 
soros e antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de 
medicamentos. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico do 
sistema inmune e as continuas contribucións 
das ciencias biomédicas, e describir a 
importancia do uso responsable dos 
medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e 
valora o papel das vacinas como método de prevención das 
doenzas. 

CMCCT 

CSC 

B3.10. Transplantes e doazón de 
células, sangue e órganos. 

B3.8. 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. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e 
órganos para a sociedade e para o ser humano. 

CSC 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, 
alcohol e outras drogas. Problemas 
asociados. 

. 

B3.9. Investigar as alteracións producidas 
por distintos tipos de substancias aditivas, e 
elaborar propostas de prevención e control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde 
relacionadas co consumo de substancias tóxicas e 
estimulantes, como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta os 
seus efectos nocivos e propón medidas de prevención e control. 

CSC 

CSIEE 

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o 
individuo e a sociedade de seguir condutas 
de risco. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de 
risco coas drogas, para o individuo e a sociedade. 

CSC 

2 

B3.12. Alimentación e nutrición. 
Alimentos e nutrientes: tipos e 
funcións básicas. 

B3.11. Recoñecer a diferenza entre 
alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións 
básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da 
alimentación. 

CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no 
organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables. 

CMCCT 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais saudables. 
Trastornos da conduta alimentaria. 

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a 
través de exemplos prácticos. 

BXB3.12.1. 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. 

CAA 

CD 

1 2 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta 
equilibrada. Deseño e análise de 
dietas. Hábitos nutricionais saudables. 
Trastornos da conduta alimentaria. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha boa 
alimentación e do exercicio físico na saúde, 
e identificar as doenzas e os trastornos 
principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para 
unha vida saudable e identifica os principais trastornos da 
conduta alimentaria. 

CAA 

CSC 
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B3.14. Función de nutrición. Visión 
global e integradora de aparellos e 
procesos que interveñen na nutrición. 

. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais 
da nutrición, utilizando esquemas gráficos 
dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. 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. 

CMCCT 

B3.15. Asociar a fase do proceso de 
nutrición que realiza cada aparello implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada 
sistema nas funcións de nutrición. 

CMCCT 

2,
 3

 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos 
aparellos dixestivo, respiratorio, 
circulatorio e excretor. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 
excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu 
funcionamento. 

CMCCT 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e 
doenzas asociadas aos aparellos que 
interveñen na nutrición: prevención e 
hábitos de vida saudables. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis 
habituais nos aparellos relacionados coa 
nutrición, así como sobre as súas causas e a 
maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, 
os aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas 
coas súas causas. 

CMCCT 

2 5 

B3.17. Función de relación. Sistema 
nervioso e sistema endócrino. 

B3.18. Órganos dos sentidos: 
estrutura e función; coidado e hixiene. 

B3.18. 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. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada 
sistema implicados nas funcións de relación. 

CMCCT 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de 
relación, e identifica o órgano ou a estrutura responsables de 
cada proceso. 

CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e 
relaciónaos cos órganos dos sentidos en que se atopan. 

CMCCT 

B3.19. Coordinación e sistema 
nervioso: organización e función. 

B3.20. Doenzas comúns do sistema 
nervioso: causas, factores de risco e 
prevención. 

B3.19. Explicar a misión integradora do 
sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
e describir o seu funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema 
nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco 
e coa súa prevención. 

CMCCT 

CSC 

2 5 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas 
endócrinas e o seu funcionamento. 
Principais alteracións. 

B3.20. Asociar as principais glándulas 
endócrinas coas hormonas que sintetizan e 
coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas 
as hormonas segregadas e a súa función. 

CMCCT 

B3.22. Visión integradora dos 
sistemas nervioso e endócrino. 

B3.21. Relacionar funcionalmente o sistema 
neuro-endócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida 
cotiá no que se evidencie claramente a integración 
neuroendócrina. 

CMCCT 



 

 

 
26 

4 
B3.23. Aparello locomotor. 
Organización e relacións funcionais 
entre ósos, músculos e sistema 
nervioso. 

B3.22. Identificar os principais ósos e 
músculos do aparello locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo 
humano en esquemas do aparello locomotor. 

CMCCT 

B3.23. Analizar as relacións funcionais entre 
ósos, músculos e sistema nervioso. 

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu 
tipo de contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os 
controla. 

CMCCT 

B3.24. Factores de risco e prevención 
das lesións. 

B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes 
no aparello locomotor e como se preveñen. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que 
poden afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións 
que producen. 

CSC 

CAA 

3 6 

B3.25. Reprodución humana. 
Anatomía e fisioloxía do aparello 
reprodutor. Cambios físicos e 
psíquicos na adolescencia. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do 
aparello reprodutor, diferenciar entre 
sexualidade e reprodución, e interpretar 
debuxos e esquemas do aparello reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello 
reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función. 

CMCCT 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo e parto. 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da 
reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e 
indica que glándulas e que hormonas participan na súa 
regulación. 

CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto 

CMCCT 

B3.27. Análise dos métodos 
anticonceptivos. 

B3.28. Doenzas de transmisión 
sexual: prevención. 

B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos segundo a súa 
eficacia e recoñecer a importancia dalgúns 
deles na prevención de doenzas de 
transmisión sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. CMCCT 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión 
sexual e argumenta sobre a súa prevención. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

3 6 B3.29. Técnicas de reprodución 
asistida. 

B3.28. 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. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis 
frecuentes. 

CMCCT 
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B3.30. Reposta sexual humana. Sexo 
e sexualidade. Saúde e hixiene 
sexual. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia 
sexualidade e a das persoas do contorno, e 
transmitir a necesidade de reflexionar, 
debater, considerar e compartir. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa 
sexualidade e a das persoas do seu contorno. 

CSC 

CCEC 
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Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3 7 

B4.1. Modelaxe do relevo. 
Factores que condicionan o 
relevo terrestre. 

B4.1. Identificar algunhas das causas 
que fan que o relevo difira duns sitios a 
outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 
características das rochas que condicionan os tipos de 
relevo e inflúen neles. 

CMCCT 

B4.2. Procesos xeolóxicos 
externos e diferenzas cos 
internos. Meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

B4.2. Relacionar os procesos 
xeolóxicos externos coa enerxía que os 
activa e diferencialos dos procesos 
internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos 
externos, e xustifica o papel da gravidade na súa 
dinámica. 

CMCCT 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación, e os seus efectos no 
relevo. 

CMCCT 

B4.3. Augas superficiais e 
modelaxe do relevo: formas 
características. 

B4.3. Analizar e predicir a acción das 
augas superficiais, e identificar as 
formas de erosión e depósitos máis 
características. 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e 
sedimentación producida polas augas superficiais, e 
recoñece algún dos seus efectos no relevo. 

CMCCT 

B4.4. Augas subterráneas: 
circulación e explotación. 

B4.4. Valorar e analizar a importancia 
das augas subterráneas, e xustificar a 
súa dinámica e a súa relación coas 
augas superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas 
subterráneas e os riscos da súa sobreexplotación. 

CMCCT 

CSC 

B4.5. Acción xeolóxica do mar: 
dinámica mariña e modelaxe 
litoral. 

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a 
súa influencia na modelaxe litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa 
erosión, o transporte e a sedimentación no litoral, e 
identifica algunhas formas resultantes características. 

CMCCT 
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B4.6. Acción xeolóxica do vento: 
modelaxe eólica. 

B4.6. Relacionar a acción eólica coas 
condicións que a fan posible, e 
identificar algunhas formas resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en 
que esta actividade xeolóxica pode ser relevante. 

CMCCT 

3 7 

B4.7. Acción xeolóxica dos 
glaciares: formas de erosión e 
depósito que orixinan. 

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos 
glaciares e xustificar as características 
das formas de erosión e depósito 
resultantes. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus 
efectos sobre o relevo. 

CMCCT 

B4.8. Factores que condicionan a 
modelaxe da paisaxe galega. 

B4.8. Indagar e identificar os factores 
que condicionan a modelaxe da 
paisaxe nas zonas próximas ao 
alumnado. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno 
máis próximo e identifica algúns dos factores que 
condicionaron a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 

B4.9. Acción xeolóxica dos seres 
vivos. A especie humana como 
axente xeolóxico.  

B4.9. Recoñecer e identificar a 
actividade xeolóxica dos seres vivos e 
valorar a importancia da especie 
humana como axente xeolóxico 
externo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en 
procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación. 

CMCCT 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades 
humanas na transformación da superficie terrestre. 

CSC 

CCEC 

B4.10. Manifestacións da enerxía 
interna da Terra. 

B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola 
enerxía do interior terrestre dos de 
orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun 
interno e identifica os seus efectos no relevo. 

CMCCT 

B4.11. Actividade sísmica e 
volcánica: orixe e tipos de 
magmas. 

B4.11. Analizar as actividades sísmica 
e volcánica, as súas características e 
os efectos que xeran. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos 
e os efectos que xeran. 

CMCCT 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co 
magma que as orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

CMCCT 

B4.12. Distribución de volcáns e 
terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica 
e volcánica coa dinámica do interior 
terrestre e xustificar a súa distribución 
planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os 
terremotos son máis frecuentes e de maior magnitude. 

CAA 

CMCCT 
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B4.12. Distribución de volcáns e 
os terremotos. Riscos sísmico e 
volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

B4.13. Sismicidade en Galicia. 

B4.13. Valorar e describir a importancia 
de coñecer os riscos sísmico e 
volcánico, e as formas de previlos. 

BXB5.13.1. 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. 

CAA 

CSC 

 

Bloque 5. O solo como ecosistema 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3 7 

B5.1. O solo como ecosistema. 

B5.2. Compoñentes do solo e as súas 
interaccións. 

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e 
esquematizar as relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción 
entre os compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das 
súas interaccións. 

CMCCT 

B5.3. Importancia do solo. Riscos da 
súa sobreexplotación, degradación ou 
perda. 

B5.2. Valorar e determinar a importancia do 
solo e os riscos que comporta a súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade 
de protexelo. 

CMCCT 

CSC 
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Bloque 6. Proxecto de investigación 

T
R

IM
E

S
T

R
E

 

T
E

M
A

S
 

CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

1,
 2

, 3
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B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e 
argumentación, a partir da 
experimentación ou a observación. 

B6.1. Planear, aplicar e integrar as 
destrezas e as habilidades propias 
do traballo científico. 

BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método 
científico. 

CAA 

CMCCT 

B6.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou da observación e 
a argumentación. 

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

CAA 

CCL 

B6.2. Artigo científico. Fontes de 
divulgación científica.  

B6.3. Utilizar fontes de información 
variada, e discriminar e decidir sobre 
elas e os métodos empregados para 
a súa obtención. 

BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

CMCCT 

 CD 

B6.3. Proxecto de investigación en 
equipo. Organización. Participación e 
colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación de 
conclusións. 

B6.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en equipo. 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual 
e en grupo. 

CAA 

CMCCT 

CSC 

CSIEE 

B6.5. Expor e defender en público o 
proxecto de investigación realizado. 

BXB6.5.1. 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. 

CSIEE 

CD 

BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

CCL 

CCEC 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Temas 1, 2 e 3 Temas 4 e 5 Temas 6 e 7  

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En 3º de ESO os criterios de cualificación para a avaliación ordinaria son os seguintes: 

80% Probas escritas e/ou orais 

20% 
Producións do alumnado: traballos , exposicións, maquetas 

Traballo de aula: exercicios e cuestións resoltos en clase, 

Ë necesario acadar como mínimo un 40% nas notas das probas escritas. 

CONTIDOS MÍNIMOS  

 Identificar os diferentes niveis de organización que constitúen un ser humano. 

 Coñecer as diferentes partes da célula eucariota, relacionando os principais orgánulos coa súa función. 

 Definir tecido, órgano, aparello e sistema. 

 Coñecer o significado preciso de saúde e enfermidade. Diferenciar entre enfermidades infecciosas e non infecciosas. 

 Entender as vantaxes da hixiene persoal para a prevención das infeccións. 

 Comprender as características dunha dieta equilibrada e a súa importancia. 

 Coñecer as partes do aparello dixestivo e a relación entre elas. 
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 Explicar os procesos que sofren os alimentos desde a súa inxestión ata que os nutrientes chegan ó sangue. 

 Coñecer as partes do aparello respiratorio e os mecanismos de intercambio de osíxeno e dióxido de carbono. 

 Indicar os compoñentes do sangue e da linfa e as súas funcións. 

 Comprender as función do corazón e os vasos sanguíneos. 

 Explicar o mecanismo da circulación sanguínea indicando os circuítos circulatorios. 

 Coñecer as partes do aparello excretor e o seu funcionamento. 

 Diferenciar entre control hormonal e nervioso. 

 Diferenciar entre actos voluntarios e involuntarios e saber facer un esquema dos órganos que interveñen en cada un deles. 

 Recoñecer os distintos receptores sensoriais indicando a súa localización no corpo indicando a súa función. 

 Saber poñer exemplos de glándulas e hormonas indicando a súa función. Coñecer o sistema de control hormonal. 

 Coñecer as partes dos aparellos reprodutores e as súas funcións. 

 Diferenciar os conceptos de sexualidade e reprodución. 

 Coñecer as principais enfermidades de transmisión sexual e os métodos anticonceptivos. 

 Saber as diferentes relacións que hai entre paisaxe, modelado do relevo, clima e acción dos axentes xeolóxicos. 

 Explicar conceptos de mineral e rocha. 

 Explicar o ciclo das rochas e recoñecer “de visu” as rochas máis frecuentes en Galicia. 

 Identificar as formas de modelaxe en Galicia. 

 Aprender que é un impacto ambiental . Coñecer tipos, prevención e corrección. 

 Comprender de que xeito afectan as actividades humanas á atmosfera, á hidrosfera, ao solo, á paisaxe e a biosfera., 

 Aprender como se xestionan os residuos. 

 Recursos naturais de Galicia e o desenvolvemento sostible. 
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D) PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO II (3ºESO) 

CONSIDERACIÓNS PREVIAS 

Os agrupamentos de PMAR xorden para atender ás diferentes necesidades educativas, cando as medidas de reforzo 

ordinario na aula non son suficientes. É frecuente atoparnos con rapaces e rapazas de moi diversas capacidades, 

problemas de atención, contexto social e económico moitas veces desfavorable… 

Na materia de Ámbito Científico e Matemático II englóbase o currículo de tres materias: matemáticas, física e química 

e bioloxía. Dadas as características do alumnado de PMAR, prográmase a materia en base aos contidos mínimos de cada 

unha destas tres materias para o nivel de 3º ESO. 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, E TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS 

BÁSICAS 

MATEMÁTICAS - Bloque 1. Números e álxebra 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE 
AVALIACIÓN 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 



 

 

 
35 

1 1 

B2.1. Potencias de números naturais con expoñente enteiro. Significado 

e uso. Potencias de base 10. Aplicación para a expresión de números 

moi pequenos. Operacións con números expresados en notación 

científica. Aplicación a problemas extraídos do ámbito social e físico. 

B2.2. Xerarquía de operacións. 

B2.3. Números decimais e racionais. Transformación de fraccións en 

decimais e viceversa. Números decimais exactos e periódicos. 

B2.4. Operacións con fraccións e decimais. Cálculo aproximado e 

redondeo. Erro cometido. 

B2.5. Elaboración e utilización de estratexias para o cálculo mental, para 
o cálculo aproximado e para o cálculo con calculadora ou outros 
medios tecnolóxicos. 

B2.1. Utilizar as propiedades dos 
números racionais e decimais 
para operar con eles, utilizando a 
forma de cálculo e notación 
adecuada, para resolver 
problemas, e presentando os 
resultados coa precisión requirida. 

MAPB2.1.1. Aplica as propiedades das potencias para 
simplificar fraccións cuxos numeradores e denominadores son 
produtos de potencias. 

CMCCT 

MAPB2.1.2. Distingue, ao achar o decimal equivalente a unha 
fracción, entre decimais finitos e decimais infinitos periódicos, 
e indica, nese caso, o grupo de decimais que se repiten ou 
forman período. 

CMCCT 

 

1 

MAPB2.1.3. Expresa certos números moi grandes e moi 
pequenos en notación científica, opera con eles, con e sen 
calculadora, e utilízaos en problemas contextualizados. 

CMCCT 

1 

MAPB2.1.4. Distingue e emprega técnicas adecuadas para 
realizar aproximacións por defecto e por exceso dun número 
en problemas contextualizados, e xustifica os seus 
procedementos. 

CMCCT 

MAPB2.1.5. Aplica axeitadamente técnicas de truncamento e 
redondeo en problemas contextualizados, recoñecendo os 
erros de aproximación en cada caso para determinar o 
procedemento máis axeitado. 

CMCCT 

MAPB2.1.6. Expresa o resultado dun problema, utilizando a 
unidade de medida adecuada, en forma de número decimal, 
redondeándoo se é necesario coa marxe de erro ou precisión 
requiridas, de acordo coa natureza dos datos. 

CMCCT 

MAPB2.1.7. Calcula o valor de expresións numéricas de 
números enteiros, decimais e fraccionarios mediante as 
operacións elementais e as potencias de números naturais e 
expoñente enteiro, aplicando correctamente a xerarquía das 
operacións. 

CMCCT 
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MAPB2.1.8. Emprega números racionais e decimais para 
resolver problemas da vida cotiá, e analiza a coherencia da 
solución. 

CMCCT 

2 3 

B2.8. Transformación de expresión alxébricas cunha indeterminada. 
Igualdades notables. Operacións elementais con polinomios. 

B2.3. Utilizar a linguaxe alxébrica 
para expresar unha propiedade 
ou relación dada mediante un 
enunciado, extraendo a 
información relevante e 
transformándoa. 

MAPB2.3.1. Suma, resta e multiplica polinomios, expresa o 
resultado en forma de polinomio ordenado e aplícao a 
exemplos da vida cotiá. 

CMCCT 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as identidades notables 
correspondentes ao cadrado dun binomio e unha suma por 
diferenza, e aplícaas nun contexto adecuado. 

CMCCT 

B2.9. Ecuacións de segundo grao cunha incógnita. Resolución por 

distintos métodos. 

B2.10. Sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas. 

Resolución. 

B2.11. Resolución de problemas mediante a utilización de ecuacións e 
sistemas. 

B2.4. Resolver problemas da vida 
cotiá nos que se precise a 
formulación e a resolución de 
ecuacións de primeiro e segundo 
grao, e sistemas lineais de dúas 
ecuacións con dúas incógnitas, 
aplicando técnicas de 
manipulación alxébricas, gráficas 
ou recursos tecnolóxicos, e 
valorar e contrastar os resultados 
obtidos. 

MAPB2.4.1. Resolve ecuacións de segundo grao completas e 
incompletas mediante procedementos alxébricos e gráficos. 

CMCCT 

MAPB2.4.2. Resolve sistemas de dúas ecuacións lineais con 
dúas incógnitas mediante procedementos alxébricos ou 
gráficos. 

CMCCT 

MAPB2.4.3. Formula alxebricamente unha situación da vida 
cotiá mediante ecuacións de primeiro e segundo grao, e 
sistemas lineais de dúas ecuacións con dúas incógnitas, 
resólveas e interpreta criticamente o resultado obtido. 

CMCCT 
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MATEMÁTICAS - Bloque 2. Xeometría 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

1 2 

B3.1. Xeometría do plano: mediatriz dun 

segmento e bisectriz dun ángulo; ángulos e 

as súas relacións; perímetros e áreas de 

polígonos; lonxitude e área de figuras 

circulares. Propiedades. 

B3.2. Xeometría do espazo: áreas e volumes. 

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas. 

B3.1. Recoñecer e describir os elementos 
e as propiedades características das 
figuras planas, os corpos xeométricos 
elementais e as súas configuracións 
xeométricas. 

MAPB3.1.1. Coñece as propiedades dos puntos da mediatriz dun 
segmento e da bisectriz dun ángulo. 

CMCCT 

MAPB3.1.2. Utiliza as propiedades da mediatriz e a bisectriz para resolver 
problemas xeométricos sinxelos. 

CMCCT 

MAPB3.1.3. Manexa as relacións entre ángulos definidos por rectas que se 
cortan ou por paralelas cortadas por unha secante, e resolve problemas 
xeométricos sinxelos nos que interveñen ángulos. 

CMCCT 

MAPB3.1.4. Calcula o perímetro de polígonos, a lonxitude de 
circunferencias e a área de polígonos e de figuras circulares en problemas 
contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas adecuadas. 

CMCCT 

MAPB3.1.5. Calcula áreas e volumes de poliedros regulares e corpos de 
revolución en problemas contextualizados, aplicando fórmulas e técnicas 
adecuadas. 

CMCCT 

B3.3. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. 
Aplicación á resolución de problemas. 

B3.2. Utilizar o teorema de Tales e as 
fórmulas usuais para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles e 
para obter medidas de lonxitudes, de 
exemplos tomados da vida real, de 
representacións artísticas como pintura ou 
arquitectura, ou da resolución de 
problemas xeométricos 

MAPB3.2.1. Divide un segmento en partes proporcionais a outros dados e 
establece relacións de proporcionalidade entre os elementos homólogos 
de dous polígonos semellantes 

CMCCT 

MAPB3.2.2. Recoñece triángulos semellantes e, en situacións de 
semellanza, utiliza o teorema de Tales para o cálculo indirecto de 
lonxitudes. 

CMCCT 
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B3.3. Teorema de Tales. División dun 
segmento en partes proporcionais. Aplicación á 
resolución de problemas. 

B3.3. Calcular (ampliación ou redución) as 
dimensións reais de figuras dadas en 
mapas ou planos, coñecendo a escala. 

MAPB3.3.1. Calcula dimensións reais de medidas de lonxitudes en 
situacións de semellanza (planos, mapas, fotos aéreas, etc.). 

CMCCT 

B3.4. Translacións, xiros e simetrías no plano. 

B3.5. Uso de ferramentas pedagóxicas 
adecuadas, entre elas as tecnolóxicas, para 
estudar formas, configuracións e relacións 
xeométricas 

B3.4. Recoñecer as transformacións que 
levan dunha figura a outra mediante 
movemento no plano, aplicar os referidos 
movementos e analizar deseños cotiáns, 
obras de arte e configuracións presentes 
na natureza. 

MAPB3.4.1. Identifica os elementos máis característicos dos movementos 
no plano presentes na natureza, en deseños cotiáns ou obras de arte. 

CMCCT 

CCEC 

MAPB3.4.2. Xera creacións propias mediante a composición de 
movementos, empregando ferramentas tecnolóxicas cando sexa 
necesario. 

CMCCT 

CCEC 

1 2 

B3.6. O globo terráqueo. Coordenadas 

xeográficas. Latitude e lonxitude dun punto. 

B3.5. Interpretar o sentido das 

coordenadas xeográficas e a súa 

aplicación na localización de puntos. 

MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo terráqueo o Ecuador, os polos, os 
meridianos e os paralelos, e é capaz de situar un punto sobre o globo 
terráqueo coñecendo a súa latitude e a súa lonxitude. 

CMCCT 
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MATEMÁTICAS - Bloque 3. Funcións 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

3 3 

B4.1. Análise e descrición cualitativa de 

gráficas que representan fenómenos do 

ámbito cotián e doutras materias.  

B4.2. Análise dunha situación a partir do 

estudo das características locais e globais 

da gráfica correspondente. 

B4.3. Análise e comparación de situacións de 

dependencia funcional dadas mediante 

táboas e enunciados. 

B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a construción e 
interpretación de gráficas. 

B4.1. Coñecer os elementos que 
interveñen no estudo das funcións e a súa 
representación gráfica. 

MAPB4.1.1. Interpreta o comportamento dunha función dada graficamente, 
e asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

CMCCT 

MAPB4.1.2. Identifica as características máis salientables dunha gráfica, e 
interprétaos dentro do seu contexto. 

CMCCT 

MAPB4.1.3. Constrúe unha gráfica a partir dun enunciado contextualizado, 
e describe o fenómeno exposto. 

CMCCT 

MAPB4.1.4. Asocia razoadamente expresións analíticas sinxelas a 
funcións dadas graficamente. 

CMCCT 

B4.4. Utilización de modelos lineais para 

estudar situacións provenientes de 

diferentes ámbitos de coñecemento e da 

vida cotiá, mediante a confección da táboa, 

a representación gráfica e a obtención da 

expresión alxébrica.  

B4.5. Expresións da ecuación da recta. 

B4.2. Identificar relacións da vida cotiá e 
doutras materias que poden modelizarse 
mediante unha función lineal, valorando a 
utilidade da descrición deste modelo e dos 
seus parámetros, para describir o 
fenómeno analizado. 

MAPB4.2.1. Determina as formas de expresión da ecuación da recta a 
partir dunha dada (ecuación punto-pendente, xeral, explícita e por dous 
puntos), identifica puntos de corte e pendente, e represéntaas 
graficamente. 

CMCCT 

MAPB4.2.2. Obtén a expresión analítica da función lineal asociada a un 
enunciado e represéntaa. 

CMCCT 



 

 

 
40 

3 3 
B4.6. Funcións cuadráticas. Representación 

gráfica. Utilización para representar 

situacións da vida cotiá. 

B4.7. Utilización de calculadoras gráficas e 
software específico para a construción e a 
interpretación de gráficas. 

B4.3. Recoñecer situacións de relación 
funcional que necesitan ser descritas 
mediante funcións cuadráticas, calculando 
os seus parámetros e as súas 
características. 

MAPB4.3.1. Representa graficamente unha función polinómica de grao 2 e 
describe as súas características. 

CMCCT 

MAPB4.3.2. Identifica e describe situacións da vida cotiá que poidan ser 
modelizadas mediante funcións cuadráticas, estúdaas e represéntaas 
utilizando medios tecnolóxicos cando sexa necesario. 

CMCCT 
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MATEMÁTICAS - Bloque 4. Estatística e probabilidade 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

3 4 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 

estatística. Representatividade dunha 

mostra. 

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 

interpretación. 

 

B5.1. Elaborar informacións estatísticas 
para describir un conxunto de datos 
mediante táboas e gráficas adecuadas á 
situación analizada, e xustificar se as 
conclusións son representativas para a 
poboación estudada. 

MAPB5.1.1. Distingue poboación e mostra, e xustifica as diferenzas en 
problemas contextualizados. 

CMCCT 

MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do 
procedemento de selección, en casos sinxelos. 

CMCCT 

MAPB5.1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta e 
cuantitativa continua, e pon exemplos. 

CMCCT 

MAPB5.1.4. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de 
frecuencias e obtén información da táboa elaborada. 

CMCCT 

MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferramentas tecnolóxicas, de ser 
necesario, gráficos estatísticos adecuados a distintas situacións 
relacionadas con variables asociadas a problemas sociais, económicos e 
da vida cotiá. 

CMCCT 

MAPB5.1.6. Planifica o proceso para a elaboración dun estudo estatístico, 
de xeito individual ou en grupo. 

CMCCT 

B5.5. Parámetros de posición: media, moda, 
B5.2. Calcular e interpretar os parámetros 
de posición e de dispersión dunha variable 

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

CMCCT 
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mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

B5.6. Parámetros de dispersión: rango, 

percorrido intercuartílico e desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

estatística para resumir os datos e 
comparar distribucións estatísticas. 

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medidas de posición dunha variable 
estatística para proporcionar un resumo dos datos. 

CMCCT 

3 4 

B5.1. Fases e tarefas dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e continuas. 

B5.2. Métodos de selección dunha mostra 

estatística. Representatividade dunha 

mostra. 

B5.3. Frecuencias absolutas, relativas e 

acumuladas. Agrupación de datos en 

intervalos. 

B5.4. Gráficas estatísticas: construción e 

interpretación. 

B5.5. Parámetros de posición: media, moda, 

mediana e cuartís. Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

B5.6. Parámetros de dispersión: rango, 

percorrido intercuartílico e desviación típica. 

Cálculo e interpretación. 

B5.7. Diagrama de caixa e bigotes. 

B5.8. Interpretación conxunta da media e a 

desviación típica. 

B5.9. Aplicacións informáticas que faciliten o 
tratamento de datos estatísticos. 

B5.3. Analizar e interpretar a información 
estatística que aparece nos medios de 
comunicación, e valorar a súa 
representatividade e fiabilidade. 

MAPB5.3.1. Utiliza un vocabulario axeitado para describir, analizar e 
interpretar información estatística nos medios de comunicación e noutros 
ámbitos da vida cotiá 

CMCCT 

CCL 

MAPB5.3.2. Emprega a calculadora e medios tecnolóxicos para organizar 
os datos, xerar gráficos estatísticos e calcular parámetros de tendencia 
central e dispersión. 

CMCCT 

MAPB5.3.3. Emprega medios tecnolóxicos para comunicar información 
resumida e relevante sobre unha variable estatística que analizase. 

CMCCT 
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FÍSICA E QUÍMICA - Bloque 5. A materia e os cambios químicos 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

2 5 

B2.1. Estrutura atómica. Modelos 
atómicos. 

B2.1. Recoñecer que os modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de diferentes 
teorías e a necesidade da súa utilización para 
a interpretación e a comprensión da estrutura 
interna da materia. 

FQB2.1.1 Representa o átomo, a partir do número atómico e o número 

másico, utilizando o modelo planetario. 

CMCCT 

CCEC 

FQB2.1.2. Describe as características das partículas subatómicas básicas 
e a súa localización no átomo. 

CMCCT 

FQB2.1.3. Relaciona a notación  co número atómico e o número másico, 
determinando o número de cada tipo de partículas subatómicas básicas. 

CMCCT 

B2.2. Isótopos. 

 B2.3. Aplicacións dos isótopos. 

 

B2.2. Analizar a utilidade científica e 
tecnolóxica dos isótopos radioactivos. 

FQB2.2.1. Explica en que consiste un isótopo e comenta aplicacións dos 
isótopos radioactivos, a problemática dos residuos orixinados e as 
solucións para a súa xestión. 

CMCCT  CSC 

B2.4. Sistema periódico dos elementos 
B2.3. 3. Interpretar a ordenación dos 
elementos na táboa periódica e recoñecer os 
máis relevantes a partir dos seus símbolos. 

FQB2.3.1. Xustifica a actual ordenación dos elementos en grupos e 
períodos na táboa periódica. 

CMCCT 

FQB2.3.2. Relaciona as principais 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. 

CMCCT 

B2.5. Unións entre átomos: moléculas e 

cristais. 

  B2.6. Masas atómicas e moleculares 

B2.4. Describir como se unen os átomos para 
formar estruturas máis complexas e explicar as 
propiedades das agrupacións resultantes 

FQB2.4.1. Explica o proceso de formación dun ión a partir do átomo 
correspondente, utilizando a notación adecuada para a súa representación. 

CMCCT 

FQB2.4.2. Explica como algúns átomos tenden a agruparse para formar 
moléculas interpretando este feito en substancias de uso frecuente, e 
calcula as súas masas moleculares. 

CMCCT 
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2 5 
B2.7. Elementos e compostos de especial 

interese con aplicacións industriais, 
tecnolóxicas e biomédica 

B2.5. Diferenciar entre átomos e moléculas, e 
entre elementos e compostos en substancias 
de uso frecuente e coñecido. 

FQB2.5.1. Recoñece os átomos e as moléculas que compoñen 
substancias de uso frecuente, e clasifícaas en elementos ou compostos, 
baseándose na súa fórmula química. 

CMCCT 

FQB2.5.2. Presenta, utilizando as TIC, as propiedades e aplicacións 
dalgún elemento ou composto químico de especial interese a partir dunha 
procura guiada de información bibliográfica e dixital. 

CMCCT 

B2.8. Formulación e nomenclatura de 
compostos binarios seguindo as 
normas IUPAC. 

B2.6. Formular e nomear compostos binarios 
seguindo as normas IUPAC. 

FQB2.6.1. Utiliza a linguaxe química para nomear e formular compostos 
binarios seguindo as normas IUPAC. 

CCL 

CMCCT 

B3.1. Reacción química. 
B3.1. Describir a nivel molecular o proceso 
polo que os reactivos se transforman en 
produtos, en termos da teoría de colisións. 

FQB3.1.1. Representa e interpreta unha reacción química a partir da teoría 
atómico-molecular e a teoría de colisións. 

CMCCT 

B3.2. Cálculos estequiométricos 

sinxelos. 

B3.3. Lei de conservación da masa. 

B3.2. Deducir a lei de conservación da masa e 
recoñecer reactivos e produtos a través de 
experiencias sinxelas no laboratorio ou de 
simulacións dixitais. 

FQB3.2.1. Recoñece os reactivos e os produtos a partir 

da representación de reaccións químicas sinxelas, e 

comproba experimentalmente que se cumpre a lei de 

conservación da masa. 

CMCCT 

FQB3.2.2. Realiza os cálculos estequiométricos necesarios para a 
verificación da lei de conservación da masa en reaccións químicas 
sinxelas. 

CCMCCT 

B3.4. Velocidade de reacción 

B3.3. Comprobar mediante experiencias 
sinxelas de laboratorio a influencia de 
determinados factores na velocidade das 
reaccións químicas. 

FQB3.3.1. Propón o desenvolvemento dun experimento sinxelo que 
permita comprobar o efecto da concentración dos reactivos na velocidade 
de formación dos produtos dunha reacción química, e xustifica este efecto 
en termos da teoría de colisións. 

CMCCT 

FQB3.3.2. Interpreta situacións cotiás en que a temperatura inflúa 
significativamente na velocidade da reacción. 

CMCCT 

B3.5. A química na sociedade e o 
ambiente. 

B3.4. Valorar a importancia da industria 
química na sociedade e a súa influencia no 
ambiente. 

FQB3.4.1. Describe o impacto ambiental do dióxido de carbono, os óxidos 
de xofre, os óxidos de nitróxeno e os CFC e outros gases de efecto 
invernadoiro, en relación cos problemas ambientais de ámbito global. 

CMCCT 

CSC 

  FQB3.4.2. Defende razoadamente a influencia que o desenvolvemento da 
industria química tivo no progreso da sociedade, a partir de fontes 

CMCCT 

CSC 
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científicas de distinta procedencia. 

 

FÍSICA E QUÍMICA - Bloque 6. O movemento e as forzas 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

3 6 

B4.1. Carga eléctrica. 

B4.2. Forza eléctrica. 

B4.1. Coñecer os tipos de cargas 
eléctricas, o seu papel na constitución da 
materia e as características das forzas que 
se manifestan entre elas. 

FQB4.1.1. Explica a relación entre as cargas eléctricas e a constitución da 

materia, e asocia a carga eléctrica dos corpos cun exceso ou defecto de 

electróns. 

CMCCT 

FQB4.1.2. Relaciona cualitativamente a forza eléctrica que existe entre 
dous corpos coa súa carga e a distancia que os separa, e establece 
analoxías e diferenzas entre as forzas gravitatoria e eléctrica. 

CCE 

CMCCT 

B4.1. Carga eléctrica. 

B4.2. Interpretar fenómenos eléctricos 
mediante o modelo de carga eléctrica e 
valorar a importancia da electricidade na 
vida cotiá. 

FQB4.2.1. Xustifica razoadamente situacións cotiás nas que se poñan de 
manifesto fenómenos relacionados coa electricidade estática. 

CMCCT 

B4.3. Imáns. Forza magnética. 

B4.3. Xustificar cualitativamente 
fenómenos magnéticos e valorar a 
contribución do magnetismo no 
desenvolvemento tecnolóxico. 

FQB4.3.1. Recoñece fenómenos magnéticos identificando o imán como 
fonte natural do magnetismo, e describe a súa acción sobre distintos tipos 
de substancias magnéticas. 

CMCCT 

FQB4.3.2. Constrúe un compás elemental para localizar o norte 
empregando o campo magnético terrestre, e describe o procedemento 
seguido para facelo. 

CMCCT 

CSIEE 

B4.4. Electroimán. B4.4. Comparar os tipos de imáns, 
analizar o seu comportamento e deducir 

FQB4.4.1. Comproba e establece a relación entre o paso de corrente 
eléctrica e o magnetismo, construíndo un electroimán. 

CMCCT 
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B4.5. Experimentos de Oersted e Faraday. mediante experiencias as características 
das forzas magnéticas postas de 
manifesto, así como a súa relación coa 
corrente eléctrica. 

FQB4.4.2. Reproduce os experimentos de Oersted e de Faraday no 
laboratorio ou mediante simuladores virtuais, deducindo que a electricidade 
e o magnetismo son dúas manifestacións dun mesmo fenómeno. 

CD 

CMCCT 

3 6 

B4.6. Forzas da natureza. 
B4.5. Recoñecer as forzas que aparecen 
na natureza e os fenómenos asociados a 
elas. 

FQB4.5.1. Realiza un informe, empregando as TIC, a partir de 
observacións ou busca guiada de información que relacione as forzas que 
aparecen na natureza e os fenómenos asociados a elas. 

CCL 

CD 

CMCCT 

CSIEE 



 

 

 
47 

 

FÍSICA E QUÍMICA - Bloque 7. Enerxía 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

3 7 

B5.1. Fontes de enerxía. 

B5.1. Identificar e comparar as fontes de 
enerxía empregadas na vida diaria nun 
contexto global que implique aspectos 
económicos e ambientais. 

FQB5.1.1. Compara as principais fontes de enerxía de 

consumo humano a partir da distribución xeográfica dos 

seus recursos e os efectos ambientais. 

CMCCT 

CSC 

FQB5.1.2. Analiza o predominio das fontes de enerxía 

convencionais frontes ás alternativas, e argumenta os 

motivos polos que estas últimas aínda non están 

suficientemente explotadas. 

CCL 

CMCCT 

B5.2. Uso racional da enerxía. 
B5.2. Valorar a importancia de realizar un 
consumo responsable das fontes 
enerxéticas. 

FQB5.2.1. Interpreta datos comparativos sobre a evolución do consumo de 
enerxía mundial, e propón medidas que poidan contribuír ao aforro 
individual e colectivo. 

CMCCT 

CSIEE 

B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de 
Ohm. 

B5.3. Explicar o fenómeno físico da 
corrente eléctrica e interpretar o 
significado das magnitudes de intensidade 
de corrente, diferenza de potencial e 
resistencia, así como as relacións entre 
elas 

FQB5.3.1. Explica a corrente eléctrica como cargas en movemento a 
través dun condutor. 

CMCCT 

FQB5.3.2. Comprende significado das magnitudes eléctricas de 
intensidade de corrente, diferenza de potencial e resistencia, e relaciónaas 
entre si empregando a lei de Ohm 

CMCCT 

FQB5.3.3. Distingue entre condutores e illantes, e recoñece os principais 
materiais usados como tales. 

CMCCT 

B5.4. Transformacións da enerxía. 

B5.3. Electricidade e circuítos eléctricos. Lei de 

B5.4. Comprobar os efectos da 

electricidade e as relacións 

FQB5.4.1. Describe o fundamento dunha máquina eléctrica na que a 
electricidade se transforma en movemento, luz, son, calor, etc., mediante 
exemplos da vida cotiá, e identifica os seus elementos principais. 

CMCCT 
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Ohm. entre as magnitudes eléctricas 

mediante o deseño e a 

construción de circuítos 

eléctricos e electrónicos 

sinxelos, no laboratorio ou 

mediante aplicacións virtuais 

interactivas. 

FQB5.4.2. 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. 

CAA 

CMCCT 

3 7 

FQB5.4.3. Aplica a lei de Ohm a circuítos sinxelos para calcular unha das 
magnitudes involucradas a partir das outras dúas, e expresa o resultado en 
unidades do Sistema Internacional. 

CMCCT 

FQB5.4.4. Utiliza aplicacións virtuais interactivas para simular circuítos e 
medir as magnitudes eléctricas. 

CD 

CMCCT 

B5.3. Electricidade e circuítos 

eléctricos. Lei de Ohm. 

B5.5. Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

B5.5. 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 compoñentes. 

 

FQB5.5.1. Asocia os elementos principais que forman a instalación 
eléctrica típica dunha vivenda cos compoñentes básicos dun circuíto 
eléctrico. 

CMCCT 

FQB5.5.2. Comprende o significado dos símbolos e das abreviaturas que 
aparecen nas etiquetas de dispositivos eléctricos. 

CMCCT 

FQB5.5.3. Identifica e representa os compoñentes máis habituais nun 
circuíto eléctrico (condutores, xeradores, receptores e elementos de 
control) e describe a súa correspondente función. 

CMCCT 

FQB5.5.4. Recoñece os compoñentes electrónicos básicos e describe as 
súas aplicacións prácticas e a repercusión da miniaturización do microchip 
no tamaño e no prezo dos dispositivos. 

CMCCT 

B5.6. Tipos de enerxía. 

B5.4. Transformacións da enerxía. 

B5.7. Aspectos industriais da enerxía. 

B5.6. Describir a forma en que se xera a 
electricidade nos distintos tipos de centrais 
eléctricas, así como o seu transporte aos 
lugares de consumo 

FQB5.6.1. Describe o proceso polo que distintas fontes de enerxía se 
transforman en enerxía eléctrica nas centrais eléctricas, así como os 
métodos de transporte e almacenaxe desta. 

CMCCT 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA - Bloque 8. As persoas e a saúde 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIA

S CLAVE 

1 8 

B1.1. O vocabulario científico na expresión oral 
e escrita. 

B1.1. Utilizar adecuadamente o 
vocabulario científico nun contexto preciso 
e adecuado ao seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os termos máis frecuentes do 

vocabulario científico e exprésase con corrección, 

tanto oralmente como por escrito. 

CCL 

CMCCT 

B1.2. Metodoloxía científica: 

características básicas. 

B1.3. 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. 

B1.2. 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. 

 

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter 
científico a partir da utilización de diversas fontes. 

CD 

CAA 

BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando 
diversos soportes. 

CD 

CCL 

BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha 
opinión propia e argumentar sobre problemas relacionados 

CAA 

CCL 

B1.4. Planificación e realización 

do traballo experimental, e 

interpretación dos seus 

resultados. 

B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e 
coidado dos instrumentos e do material. 

B1.3. Realizar un traballo 

experimental con axuda dun 

guión de prácticas de 

laboratorio ou de campo, 

describir a súa execución e 

interpretar os seus resultados. 

 

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e 
coida os instrumentos e o material empregado. 

CMCCT 

CSC 

BXB1.3.2. Desenvolve con autonomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de recoñecemento 
como material básico de laboratorio, argumenta o proceso experimental 
seguido, describe as súas observacións e interpreta os seus resultados. 

CSIEE 

CMCCT 

CAA 
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B2.1. Características da materia 

viva e diferenzas coa materia 

inerte. 

B2.2. A célula. Características básicas da 
célula procariota e eucariota, animal e 
vexetal. 

B2.1. Recoñecer que os seres 

vivos están constituídos por 

células e determinar as 

características que os 

diferencian da materia inerte. 

 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 
particulares de ambas. 

CMCCT 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre 
célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal. 

CMCCT 

1 8 

B2.3. Funcións vitais: nutrición, relación e 
reprodución. 

B2.2. Describir as funcións 

comúns a todos os seres vivos, 

diferenciando entre nutrición 

autótrofa e heterótrofa. 

 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 
mantemento da vida. 

CMCCT 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 
heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

CMCCT 

B3.1. Niveis de organización da materia viva.  

B3.2. Organización xeral do corpo humano: 
células, tecidos, órganos, aparellos e sistemas 

B3.3. A célula animal: estruturas celulares. 
Orgánulos celulares e a súa función. 

B3.1. Catalogar os niveis de organización 
da materia viva (células, tecidos, órganos 
e aparellos ou sistemas) e diferenciar as 
principais estruturas celulares e as súas 
funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 
relación entre eles. 

CAA 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 
máis importantes. 

CMCCT 

B3.4. Os tecidos do corpo humano: estrutura e 
funcións. 

B3.2. Diferenciar os tecidos máis 
importantes do ser humano e a súa 
función 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano 
e asóciaos á súa función. 

CMCCT 

B3.5. Saúde e doenza, e factores que as 
determinan. 

B3.3. Descubrir, a partir do coñecemento 
do concepto de saúde e doenza, os 
factores que os determinan 

BXB3.3.1. Argumenta as implicacións dos hábitos para a saúde, e xustifica 
con exemplos as eleccións que realiza ou pode realizar para promovela 
individual e colectivamente. 

CSC 

B3.6. Doenzas infecciosas e non infecciosas. 

B3.4. Clasificar as doenzas e determinar 
as infecciosas e non infecciosas máis 
comúns que afectan a poboación (causas, 
prevención e tratamentos). 

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e 
relaciónaas coas súas causas. 

CMCCT 

BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas 
infecciosas. 

CMCCT 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos 
de vida saudables 

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos 
de vida saudables como método de 

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como 
medio de promoción da súa saúde e da das demais persoas. 

CSC 
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prevención das doenzas. BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das 
doenzas infecciosas máis comúns. 

CSIEE 

CSC 

B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e estilos 
de vida saudables. 

B3.6. Seleccionar información, establecer 
diferenzas dos tipos de doenzas dun 
mundo globalizado e deseñar propostas 
de actuación. 

BXB3.6.1. Establece diferenzas entre as doenzas que afectan as rexións 
dun mundo globalizado, e deseña propostas de actuación. 

CSC 

CSIEE 

1 8 

B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros e 
antibióticos. 

B3.9. Uso responsable de medicamentos. 

B3.7. Determinar o funcionamento básico 
do sistema inmune e as continuas 
contribucións das ciencias biomédicas, e 
describir a importancia do uso responsable 
dos medicamentos. 

BXB3.7.1. Explica en que consiste o proceso de inmunidade, e valora o 
papel das vacinas como método de prevención das doenzas. 

CMCCT 

CSC 

B3.10. Transplantes e doazón de células, 
sangue e órganos. 

B3.8. 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. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos 
para a sociedade e para o ser humano 

CSC 

3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e 
outras drogas. Problemas asociados.  

B3.9. Investigar as alteracións producidas 
por distintos tipos de substancias aditivas, 
e elaborar propostas de prevención e 
control. 

BXB3.9.1. Detecta as situacións de risco para a saúde relacionadas co 
consumo de substancias tóxicas e estimulantes, como tabaco, alcohol, 
drogas, etc., contrasta os seus efectos nocivos e propón medidas de 
prevención e control. 

CSC 

CSIEE 

B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alcohol e 
outras drogas. Problemas asociados.  

B3.10. Recoñecer as consecuencias para 
o individuo e a sociedade de seguir 
condutas de risco. 

BXB3.10.1. Identifica as consecuencias de seguir condutas de risco coas 
drogas, para o individuo e a sociedade. 

CSC 

B3.12. Alimentación e nutrición. Alimentos e 
nutrientes: tipos e funcións básicas.  

B3.11. Recoñecer a diferenza entre 
alimentación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas funcións 
básicas. 

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 
CMCCT 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 
recoñece hábitos nutricionais saudables. 

CMCCT 

B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos 
nutricionais saudables. Trastornos da conduta 
alimentaria.  

B3.12. Relacionar as dietas coa saúde a 
través de exemplos prácticos. 

BXB3.12.1. 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. 

CAA 

CD 
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B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos 
nutricionais saudables. Trastornos da conduta 
alimentaria. 

B3.13. Argumentar a importancia dunha 
boa alimentación e do exercicio físico na 
saúde, e identificar as doenzas e os 
trastornos principais da conduta 
alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 
saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

CAA 

CSC 

1 8 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición. 

B3.14. Explicar os procesos fundamentais 
da nutrición, utilizando esquemas gráficos 
dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. 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. 

CMCCT 

B3.14. Función de nutrición. Visión global e 
integradora de aparellos e procesos que 
interveñen na nutrición. 

B3.15. Asociar a fase do proceso de 
nutrición que realiza cada aparello 
implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 
funcións de nutrición. 

CMCCT 

B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos 
dixestivo, respiratorio, circulatorio e excretor. 

B3.16. Identificar os compoñentes dos 
aparellos dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor, e coñecer o seu 
funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 
circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

CMCCT 

B3.16. Alteracións máis frecuentes e doenzas 
asociadas aos aparellos que interveñen na 
nutrición: prevención e hábitos de vida 
saudables. 

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis 
habituais nos aparellos relacionados coa 
nutrición, así como sobre as súas causas 
e a maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os 
aparellos e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas 
causas. 

CMCCT 

2 9 

B3.17. Función de relación. Sistema nervioso e 
sistema endócrino. 

B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e 
función; coidado e hixiene. 

B3.18. 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. 

BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de relación. 

CMCCT 

BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e 
identifica o órgano ou a estrutura responsables de cada proceso. 

CMCCT 

BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos 
órganos dos sentidos en que se atopan. 

CMCCT 

B3.19. Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función.  

B3.20. Doenzas comúns do sistema nervioso: 
causas, factores de risco e prevención. 

B3.19. Explicar a misión integradora do 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, e describir o seu 
funcionamento. 

BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema nervioso e 
relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa súa prevención. 

CMCCT 

CSC 

B3.21. Sistema endócrino: glándulas 
endócrinas e o seu funcionamento. Principais 
alteracións. 

B3.20. Asociar as principais glándulas 
endócrinas coas hormonas que sintetizan 
e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as 
hormonas segregadas e a súa función. 

CMCCT 
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2 9 

B3.22. Visión integradora dos sistemas 
nervioso e endócrino. 

B3.21. Relacionar funcionalmente o 
sistema neuro-endócrino. 

BXB3.21.1. Recoñece algún proceso que teña lugar na vida cotiá no que 
se evidencie claramente a integración neuroendócrina. 

CMCCT 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

B3.22. Identificar os principais ósos e 
músculos do aparello locomotor. 

BXB3.22.1. Localiza os principais ósos e músculos do corpo humano en 
esquemas do aparello locomotor. 

CMCCT 

B3.23. Aparello locomotor. Organización e 
relacións funcionais entre ósos, músculos e 
sistema nervioso. 

B3.23. Analizar as relacións funcionais 
entre ósos, músculos e sistema nervioso. 

BXB3.23.1. Diferencia os tipos de músculos en función do seu tipo de 
contracción, e relaciónaos co sistema nervioso que os controla. 

CMCCT 

B3.24. Factores de risco e prevención das 
lesións. 

B3.24. Detallar as lesións máis frecuentes 
no aparello locomotor e como se 
preveñen. 

BXB3.24.1. Identifica os factores de risco máis frecuentes que poden 
afectar o aparello locomotor e relaciónaos coas lesións que producen. 

CSC 

CAA 

B3.25. Reprodución humana. Anatomía e 
fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios 
físicos e psíquicos na adolescencia. 

B3.25. Referir os aspectos básicos do 
aparello reprodutor, diferenciar entre 
sexualidade e reprodución, e interpretar 
debuxos e esquemas do aparello 
reprodutor. 

BXB3.25.1. Identifica en esquemas os órganos do aparello reprodutor 
masculino e feminino, e especifica a súa función. 

CMCCT 

B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, 
embarazo e parto. 

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da 
reprodución humana e describir os 
acontecementos fundamentais da 
fecundación, do embarazo e do parto. 

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que 
glándulas e que hormonas participan na súa regulación. 

CMCCT 

BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto 

CMCCT 

B3.27. Análise dos métodos anticonceptivos. 

B3.28. Doenzas de transmisión sexual: 
prevención. 

B3.27. Comparar os métodos 
anticonceptivos, clasificalos segundo a 
súa eficacia e recoñecer a importancia 
dalgúns deles na prevención de 
doenzas de transmisión sexual. 

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana. 
CMCCT 

BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e 
argumenta sobre a súa prevención. 

CMCCT 

CSC 

CCEC 

B3.29. Técnicas de reprodución asistida. 

B3.28. 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. 

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 

CMCCT 
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2 9 B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e 
sexualidade. Saúde e hixiene sexual. 

B3.29. Valorar e considerar a súa propia 
sexualidade e a das persoas do contorno, 
e transmitir a necesidade de reflexionar, 
debater, considerar e compartir. 

BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade 
e a das persoas do seu contorno. 

CSC 

CCEC 

 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA – Bloque 9.Xeodinámica e ecosistemas 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3 10
 

B4.1. Modelaxe do relevo. Factores que 
condicionan o relevo terrestre. 

B4.1. Identificar algunhas das causas que 
fan que o relevo difira duns sitios a outros. 

BXB4.1.1. Identifica a influencia do clima e das 

características das rochas que condicionan os tipos de 

relevo e inflúen neles. 

CMCCT 

B4.2. Procesos xeolóxicoexternos e diferenzas 
cos internos. Meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación. 

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos 
externos coa enerxía que os activa e 
diferencialos dos procesos internos. 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o 
papel da gravidade na súa dinámica. 

CMCCT 

BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e 
sedimentación, e os seus efectos no relevo. 

CMCCT 

B4.3. Augas superficiais e modelaxe do relevo: 
formas características. 

B4.3. Analizar e predicir a acción das 
augas superficiais, e identificar as formas 
de erosión e depósitos máis 
características. 

BXB4.3.1. Analiza a actividade de erosión, transporte e sedimentación 
producida polas augas superficiais, e recoñece algún dos seus efectos no 
relevo. 

CMCCT 

B4.4. Augas subterráneas: circulación e 
explotación. 

B4.4. Valorar e analizar a importancia das 
augas subterráneas, e xustificar a súa 
dinámica e a súa relación coas augas 
superficiais. 

BXB4.4.1. Valora e analiza a importancia das augas subterráneas e os 
riscos da súa sobreexplotación. 

CMCCT 

CSC 
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B4.5. Acción xeolóxica do mar: dinámica 
mariña e modelaxe litoral. 

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa 
influencia na modelaxe litoral. 

BXB4.5.1. Relaciona os movementos da auga do mar coa erosión, o 
transporte e a sedimentación no litoral, e identifica algunhas formas 
resultantes características. 

CMCCT 

B4.6. Acción xeolóxica do vento: modelaxe 
eólica. 

B4.6. Relacionar a acción eólica coas 
condicións que a fan posible, e identificar 
algunhas formas resultantes. 

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade 
xeolóxica pode ser relevante. 

CMCCT 

3 10
 

B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: formas 
de erosión e depósito que orixinan. 

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos 
glaciares e xustificar as características das 
formas de erosión e depósito resultantes. 

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o 
relevo. 

CMCCT 

B4.8. Factores que condicionan a modelaxe da 
paisaxe galega. 

B4.8. Indagar e identificar os factores que 
condicionan a modelaxe da paisaxe nas 
zonas próximas ao alumnado. 

BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e 
identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe. 

CCEC 

CAA 

B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A 
especie humana como axente xeolóxico.  

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade 
xeolóxica dos seres vivos e valorar a 
importancia da especie humana como 
axente xeolóxico externo. 

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de 
meteorización, erosión, transporte e sedimentación. 

CMCCT 

BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na 
transformación da superficie terrestre. 

CSC 

CCEC 

B4.10. Manifestacións da enerxía interna da 
Terra. 

B4.10. Diferenciar os cambios na 
superficie terrestre xerados pola enerxía 
do interior terrestre dos de orixe externa. 

BXB4.10.1. Diferencia un proceso xeolóxico externo dun interno e identifica 
os seus efectos no relevo. 

CMCCT 

B4.11. Actividade sísmica e volcánica: orixe e 
tipos de magmas. 

B4.11. Analizar as actividades sísmica e 
volcánica, as súas características e os 
efectos que xeran. 

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos 
que xeran. 

CMCCT 

BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as 
orixina, e asóciaos co seu grao de perigo. 

CMCCT 

B4.12. Distribución de volcáns e terremotos. 
Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e 
volcánica coa dinámica do interior terrestre 
e xustificar a súa distribución planetaria. 

BXB4.12.1. Xustifica a existencia de zonas en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude. 

CAA 

CMCCT 

B4.12. Distribución de volcáns e os terremotos. 
Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa 
predición e da súa prevención. 

B4.13. Sismicidade en Galicia. 

B4.13. Valorar e describir a importancia de 
coñecer os riscos sísmico e volcánico, e 
as formas de previlos. 

BXB5.13.1. 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. 

CAA 

CSC 
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B5.1. O solo como ecosistema. 

B5.2. Compoñentes do solo e as súas 
interaccións. 

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e 
esquematizar as relacións entre eles. 

BXB5.1.1. Recoñece que o solo é o resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, e sinala algunha das súas interaccións. 

CMCCT 
3 10

 B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

B5.2. Valorar e determinar a importancia 
do solo e os riscos que comporta a súa 
sobreexplotación, degradación ou perda. 

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de 
protexelo. 

CMCCT 

CSC 

 

TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Tema 1: Números 

Tema 2: Xeometría 

Tema 8: As persoas e a saúde (I) 

Tema 3: álxebra 

Tema 5: A Materia e os cambios químicos 

Tema 9: As persoas e a saúde (II) 

Tema 3: funcións 

Tema 4: Estatística e probabilidade 

Tema 6: Movemento e forzas 

Tema 7: Electricidade e enerxía 

Tema 10: Xeodinámica e ecosistemas 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Neste grupo de PMAR queremos dar algo máis de peso ao traballo diario e ao esforzo na clase, polo que os criterios de cualificación serán os 

seguintes.Ë necesario acadar como mínimo un 30% nas notas das probas escritas. 

60% Probas escritas e/ou orais 

40% 
Producións do alumnado: traballos, , exposicións,traballo de aula: exercicios e cuestións resoltos en 

clase  
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E) PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXIA (4ºESO) 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, E TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 

Bloque 1. A evolución da vida 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

2 1 

B1.1. Célula procariota e célula 
eucariota: relacións evolutivas. Célula 
animal e célula vexetal: morfoloxía e 
función. 

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas na 
estrutura das células procariotas e eucariotas, e 
interpretar as relacións evolutivas entre elas.  

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a 
eucariota, a animal e a vexetal, e recoñece a función 
dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía 
e función. 

CAA 

CMCCT 

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o 
microscopio óptico, micrografías e esquemas 
gráficos. 

CD 

CAA 

B1.2. Núcleo e ciclo celular. 
B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa 
organización segundo as fases do ciclo celular, a 
través da observación directa ou indirecta. 

BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a 
súa función segundo as etapas do ciclo celular. 

CCL 

CAA 

B1.3. Cromatina e cromosomas. 
Cariotipo. 

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas e 
da cromatina. 

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma 
utilizándoo para construír un cariotipo. 

CMCCT 

B1.4. Mitose e meiose: principais 
procesos, importancia e significado 
biolóxico. 

B1.4. Formular e identificar os principais 
procesos que teñen lugar na mitose e na meiose, 
e revisar o seu significado e a súa importancia 

BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, 
diferencia ambos os procesos e distingue o seu 
significado biolóxico. 

CMCCT 

CAA 
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biolóxica. 

  
B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 

B1.5. Comparar os tipos e a composición 
dos ácidos nucleicos, e relacionalos coa 
súa función. 

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera 
os seus compoñentes. 

CAA 

CSIEE 

2 

3 

B1.6. ADN e xenética molecular. 
Proceso de replicación do ADN. 
Concepto de xene. 

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa 
conservación da información xenética. 

BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como 
portador da información xenética, e relaciónao co 
concepto de xene. 

CAA 

B1.7. Expresión da información 
xenética. Código xenético. 

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa a 
información xenética, utilizando o código 
xenético e resolvendo problemas sinxelos. 

BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión 
xenética por medio do código xenético. 

CAA 

CSIEE 

B1.8. Mutacións. Relacións coa 
evolución. 

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das mutacións 
na diversidade xenética, e comprender a relación 
entre mutación e evolución. 

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as 
mutacións e os seus tipos. 

CMCCT 

CAA 

2 

B1.9. Herdanza e transmisión de 
caracteres. Introdución e 
desenvolvemento das leis de Mendel. 

B1.10. Base cromosómica da herdanza 
mendeliana. 

B1.11. Aplicacións das leis de Mendel. 

B1.9. Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 
resolución de problemas sinxelos, e recoñecer a 
base cromosómica das leis de Mendel. 

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da 
xenética mendeliana e resolve problemas prácticos 
de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

CMCCT  

CAA  

CCEC 

B1.12. Herdanza do sexo eherdanza 
ligada ao sexo. 

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a ligada 
ao sexo, e establecer a relación entre elas. 

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a 
herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

CAA 

CSIEE 

B1.13. Doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social. 

B1.11. Coñecer e identificar algunhas doenzas 
hereditarias, a súa prevención e o seu alcance 
social. 

BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis 
frecuentes e o seu alcance social, e resolve 
problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, 
utilizando árbores xenealóxicas. 

CMCCT 

CSC 

3 

B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética. 
B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría 
xenética: ADN recombinante e PCR. 

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en 
enxeñaría xenética. 

CMCCT 

CSIEE  
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2 

3 
B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética.  

B1.13. Comprender e describir o proceso da 
clonación. 

BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación 
animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

CSC 

CSIEE 

CAA 

B1.14. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría 
xenética: organismos modificados xeneticamente 
(OMX). 

BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e 
ambientais da enxeñaría xenética. 

CSC 

CSIEE 

B1.15. Aplicacións da enxeñaría 
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da 
tecnoloxía do ADN recombinante na agricultura, 
na gandaría, no ambiente e na saúde. 

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias 
dos avances actuais no campo da biotecnoloxía. 

CSC 

4 

B1.16. Orixe e evolución dos seres 
vivos. Hipóteses sobre a orixe da vida 
na Terra. 

B1.17. Teorías da evolución. Feito e 
mecanismos da evolución. 

B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre a 
orixe da vida e as probas da evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

BXB1.16.1. Distingue as características 
diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

CMCCT 

CAA 

B1.17. Comprender e establecer os mecanismos 
da evolución destacando a importancia da 
mutación e a selección. Analizar o debate entre 
gradualismo, saltacionismo e neutralismo. 

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade 
xenética, adaptación e selección natural. 

CAA 

B1.18. As árbores filoxenéticas no 
proceso de evolución. 

B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, incluíndo 
a humana. 

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. CAA 

B1.19. Evolución humana: proceso de 
hominización. 

B1.19. Describir a hominización. 
BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización. 

CMCCT 

CCL 
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Bloque 2. A dinámica da Terra 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1 7 

B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. 
Tempo xeolóxico: ideas históricas sobre a 
idade da Terra. Principios e procedementos 
que permiten reconstruír a súa historia. 
Utilización do actualismo como método de 
interpretación. 

B2.1. Recoñecer, compilar e 
contrastar feitos que amosen a Terra 
como un planeta cambiante.  

BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a 
Terra como un planeta cambiante, e relaciónaos cos 
fenómenos que suceden na actualidade.  

CAA 

B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns 
dos cambios máis notables da 
historia da Terra, e asocialos coa súa 
situación actual. 

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na 
Terra, mediante a utilización de modelos temporais a 
escala e recoñecendo as unidades temporais na 
historia xeolóxica. 

CAA 

CSIEE 

B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos 
xeolóxicos: situación dos acontecementos 
xeolóxicos e biolóxicos importantes.  

B2.3. Categorizar e integrar os 
procesos xeolóxicos máis 
importantes da historia da Terra. 

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos 
xeolóxicos, climáticos e biolóxicos que tiveron lugar ao 
longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais 
e plantas característicos de cada era. 

CMCCT 

B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para 
a datación e o estudo de procesos 
xeolóxicos. 

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e 
períodos xeolóxicos, utilizando o 
coñecemento dos fósiles guía. 

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis 
característico coa súa era xeolóxica. 

CAA 

B2.4. Interpretación de mapas topográficos e 
realización de perfís topográficos. 
Interpretación e datación de procesos 
representados en cortes xeolóxicos. 

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos 
sinxelos e perfís topográficos como 
procedemento para o estudo dunha 
zona ou dun terreo. 

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís 
topográficos.. 

CMCCT 

CCL 

BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación 
relativa, aplicando os principios de superposición de 
estratos, superposición de procesos e correlación. 

CMCCT 
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1 

8 

B2.5. Estrutura e composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. Comprender e comparar os 
modelos que explican a estrutura e a 
composición da Terra. 

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que 
explican a estrutura e a composición da Terra. 

CAA 

B2.5. Estrutura e composición da Terra. 
Modelos xeodinámico e xeoquímico. 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 
manifestacións. Evolución histórica da deriva 
continental á tectónica de placas. 

B2.7. Combinar o modelo dinámico 
da estrutura interna da Terra coa 
teoría da tectónica de placas. 

BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura 
interna da Terra e asóciaas cos fenómenos 
superficiais. 

CAA 

CSIEE 

B2.6. A tectónica de placas e as súas 
manifestacións. Evolución histórica da deriva 
continental á tectónica de placas. 

B2.8. Recoñecer as evidencias da 
deriva continental e da expansión do 
fondo oceánico. 

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da 
deriva continental e da expansión do fondo oceánico. 

CAA 

B2.9. Interpretar algúns fenómenos 
xeolóxicos asociados ao movemento 
da litosfera e relacionalos coa súa 
situación en mapas terrestres. 
Comprender os fenómenos naturais 
producidos nos contactos das 
placas. 

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os 
movementos relativos das placas litosféricas. 

CAA 

CMCCT 

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos 
movementos das placas no relevo. 

CAA 

B2.10. Explicar a orixe das 
cordilleiras, os arcos de illas e os 
oróxenos térmicos. 

BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos 
terrestres. 

CMCCT 

B2.11. Contrastar os tipos de placas 
litosféricas e asociarlles movementos 
e consecuencias. 

BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con 
procesos tectónicos. 

CAA 

CCL 

9 B2.7. Evolución do relevo como resultado da 
interacción da dinámica externa e interna. 

B2.12. Analizar que o relevo, na súa 
orixe e na súa evolución, é resultado 
da interacción entre os procesos 
xeolóxicos internos e externos. 

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a 
influencia da dinámica externa e interna. 

CAA 
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Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

3 5 

B3.1. Compoñentes e estrutura do 
ecosistema: comunidade e biótopo. 
Hábitat e nicho ecolóxico. 

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, 
biótopo, poboación, comunidade, ecotón, hábitat 
e nicho ecolóxico. 

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue 
os seus compoñentes. 

CMCCT 

BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, 
e avalía a súa importancia para manter o equilibrio do 
ecosistema. 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 
Factores limitantes e adaptacións. 
Límite de tolerancia. 

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a 
diferentes medios, mediante a utilización de 
exemplos. 

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un 
ambiente determinado, relacionando a adaptación co 
factor ou os factores ambientais desencadeantes deste. 

CSC 

CAA 

B3.2. Factores ambientais e seres vivos. 
Factores limitantes e adaptacións. 
Límite de tolerancia. 

B3.3. Categorizar os factores ambientais e a súa 
influencia sobre os seres vivos, e recoñecer o 
concepto de factor limitante e límite de 
tolerancia. 

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que 
condicionan o desenvolvemento dos seres vivos nun 
ambiente determinado, e valora a súa importancia na 
conservación deste. 

CMCCT 

CAA 

B3.3. Relacións intraespecíficas e 
interespecíficas. Influencia na regulación 
dos ecosistemas. 

B3.4. Autorregulación do ecosistema, da 
poboación e da comunidade. 

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas e 
interespecíficas como factores de regulación dos 
ecosistemas. 

BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa 
influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando 
casos prácticos en contextos reais. 

CMCCT 

B3.5. Relacións tróficas: cadeas e 
redes. 

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes 
tróficas. 

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións 
nos ecosistemas, e valora a súa importancia para a vida 
en xeral e o mantemento destas. 

CAA 

CSC  

CCL 
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3 

5 

B3.6. Dinámica do ecosistema. 

B3.7. Ciclo da materia e fluxo da 
enerxía. 

B3.8. Pirámides ecolóxicas. 

B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións 
ecolóxicas. 

B3.6. Expresar como se produce a transferencia 
de materia e enerxía ao longo dunha cadea ou 
rede trófica, e deducir as consecuencias 
prácticas na xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser humano. 

BXB3.6.1. Compara as consecuencias prácticas na 
xestión sustentable dalgúns recursos por parte do ser 
humano, e valora criticamente a súa importancia. 

CSC 

CCEC 

B3.10. Eficiencia ecolóxica e 
aproveitamento dos recursos 
alimentarios. Regra do 10 %. 

B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas 
producidas en cada nivel trófico co 
aproveitamento dos recursos alimentarios do 
planeta desde un punto de vista sustentable. 

BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de 
enerxía dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética. 

CAA 

6 

B3.11. Actividade humana e medio 
ambiente. Impactos e valoración das 
actividades humanas nos ecosistemas. 
Consecuencias ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

B3.12. Os recursos naturais e os seus 
tipos. A superpoboación e as súas 
consecuencias: deforestación, 
sobreexplotación, incendios, etc. 

B3.8. Contrastar algunhas actuacións humanas 
sobre diferentes ecosistemas, valorar a súa 
influencia e argumentar as razóns de certas 
actuacións individuais e colectivas para evitar a 
súa deterioración.  

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que 
teñen unha influencia negativa sobre os ecosistemas: 
contaminación, desertización, esgotamento de recursos, 
etc. 

CSC 

CCL 

CCEC 

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións 
para a mellora ambiental e analiza desde distintos puntos 
de vista un problema ambiental do contorno próximo, 
elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios. 

CMCCT 

CAA 

CCL 

B3.13. Os residuos e a súa xestión. 
Coñecemento de técnicas sinxelas para 
coñecer o grao de contaminación e 
depuración ambiental. 

B3.9. Concretar procesos de tratamento de 
residuos e describir a xestión que dos residuos 
se fai no seu contorno próximo. 

BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de 
residuos, e valora criticamente a súa recollida selectiva. 

CSC 

CSIEE 

B3.10. Contrastar argumentos a favor da 
recollida selectiva de residuos e a súa 
repercusión a nivel familiar e social. 

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da 
reciclaxe e da reutilización de recursos materiais. 

CSC 

 CAA 

B3.14. Uso de enerxías renovables 
como factor fundamental para un 
desenvolvemento sustentable. 
Consecuencias ambientais do consumo 
humano de enerxía. 

B3.11. Asociar a importancia da utilización de 
enerxías renovables no desenvolvemento 
sustentable. 

BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías 
renovables para o desenvolvemento sustentable do 
planeta. 

CSC 

CCL 
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Bloque 4. Proxecto de investigación 
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CONTIDOS CRITERIOS DE AVALIACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
COMPETENCIAS 

CLAVE 

1,
 2

, 3
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B4.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a 
observación. 

B4.1. Planear, aplicar, e integrar as 
destrezas e as habilidades propias do 
traballo científico. 

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos 
métodos da ciencia. 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

B4.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e comprobación e argumentación 
a partir da experimentación ou a 
observación. 

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da 
observación e a argumentación. 

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

CAA 

CCL 

CMCCT 

B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación 
científica.  

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes 
de información e os métodos empregados 
para a súa obtención. 

BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas 
TIC, para a elaboración e a presentación das súas 
investigacións. 

CAA 

CCL 

CMCCT  

CD 

B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclusións. 

B4.4. Participar, valorar e respectar o 
traballo individual e en grupo. 

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e 
en grupo. 

CAA 

CSC 

CSIEE 

B4.3. Proxecto de investigación: 
organización. Participación e colaboración 
respectuosa no traballo individual e en 
equipo. Presentación de conclusións. 

B4.5. Presentar e defender en público o 
proxecto de investigación realizado. 

BXB4.5.1. 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 a súa defensa na aula. 

CCL 

CSIEE 

CD 

CMCCT 

BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia as 
conclusións das súas investigacións, tanto verbalmente 
como por escrito. 

CCL 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Bloque 1 Bloque 2 Bloque 3  

Bloque 4: transversal 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En 4º de ESO os criterios de cualificación para a avaliación ordinaria son os seguintes: 

80% Probas escritas e/ou orais 

20% 
Producións do alumnado: traballos (individuais, en grupos, en parellas), exposicións 

,Traballo de aula: exercicios e cuestións resoltos en clase 

 Para superar as avaliacións se deberá superar  ó 40% das probas escritas.Se fará a recuperación de cada avaliación. 

CONTIDOS MÍNIMOS  

 A teoría celular. 

 Estrutura celular. Orgánulos celulares: estrutura e funcións 

 Diferenzas entre células eucariotas e procariotas, e entre eucariota animal e vexetal 

 Evolución celular e teoría endosimbiótica. 

 O ciclo celular. Mitose e Meiose. 

 O núcleo celular. Composición e estrutura 

 Cromosomas composición e estrutura. O cariotipo. 

 Conceptos fundamentais de xenética: xen ,alelo, locus, cromosoma, xenotipo, fenotipo, homocigose, heterocigose, 

alelo dominante, alelo recesivo, alelos codominantes, herdanza intermedia, alelismo múltiple, xenes letais, 

xenes ligados, xenes independentes. 
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 As Leis de Mendel: enunciados e resolución de problemas. 

 Sistemas de determinación do sexo 

 Concepto de mutación e os seus tipos, e de axente mutaxénico e os seus tipos 

 A teoría cromosómica da herdanza. 

 Cariograma humano, identificación de anomalías e do sexo 

 Problemas básicos de herdanza ligada o sexo. 

 Problemas da herdanza dos grupos sanguíneos 

 Concepto de amnocientese, ecografía, diagnóstico neonatal. 

 Estrutura, composición química e principais funcións do ADN. 

 Estrutura, composición química e funcións do ARN. Tipos de ARN 

 O Dogma central da bioloxía  molecular: replicación, transcripcion e tradución 

 O código xenético: definición, propiedades do código xenético, aplicación; mutacións. 

 Enxeñaría xenética e aplicacións: PCR, biotecnoloxía, clonación, organismo transxénico, ADN recombinante, 

terapia xénica. 

 Bioética. 

 Concepto de vida e as funcións vitais. 

 Teorías sobre a orixe da vida. 

 Evolución dos seres vivos. Fixismo. Evolución bilóxica 

 Probas a favor da evolución dos seres vivos. Lamarckismo. Darwinismo. 

 Neodarwinismo ou teoría sintética 

 Mecanismos da evolución. Variabilidade xenética (mutación, recombinación xenética); selección natural. 

 Consecuencias do proceso evolutivo: adaptación, especiación, diversificación e biodiversidade. 

 Árbores filoxenéticas 

 Evolución humana. Orixe do ser humano. Proceso de hominización. 

 Concepto de: ecoloxía, poboación, biocenose, factores ecolóxicos, factores limitantes, adaptación, marxe de 

tolerancia, organismos estenoicos , organismos eurioicos, nicho ecolóxico. 

 Os factores bióticos e abóticos e adaptacións dos seres vivos aos mesmos. 
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 Relacións interespecificas : depredación, parasitismo, competencia, comensalismo, inquilinismo, simbiose, 

mutualismo. 

 Relacións intraespecificas: colonial, estatal, familiar, gregaria. 

 Conceptos da dinámica de poboacións.: Taxa de natalidade, taxa de mortaldade, potencial biótico. Resistencia 

ambiental, capacidade de carga 

 Explicar as diferencias entre a estratexia da R e da K, e TR tempo de renovación. 

 Interpretación de gráficas de crecemento, e as distintas pirámides de poboación. 

 Concepto e exemplos d : sucesión ecolóxica, sucesión primaria, sucesión secundaria, regresión. 

 Ecotono, efecto de bordo. 

 Os ciclos bioxeoquímicos: ciclo do carbono, ciclo do nitróxeno, ciclo do fósforo, ciclo do xofre, ciclo da 

auga. 

 Características do ser humano na súa adaptación ao medio. 

 Impacto ambiental: recursos naturais, ocupación do territorio, contaminación. 

 Tipos de impactos ambientai: positivos, negativos, directos, indirectos, sinérxicos. 

 Os recursos: naturais, renovables, non renovables, parcialmente renovables. 

 O solo como recurso.  

 Recursos alimenticios. 

 Recursos materiais. 

 Recursos hídricos. 

 Recursos enerxéticos. 

 Consecuencias da actividade humana sobre o medio: A superpoboación humana. 

 A pegada ecolóxica.  

 Problemas ambientais globais: cambio climático, destrución da capa de ozono, a chuvia ácida. Contaminación. 

Esgotamento dos recursos naturais 

 Residuos: concepto e tipos. Xestión de residuos. Regra dos tres “R” 

 A posición da Terra no Universo: Vía Láctea e o Sistema Solar.  

 Características do noso planeta: gases da atmosfera Terrestre, temperatura media, presenza da auga nos tres 

estados físicos, a idade aproximada da Terra. 
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 A orixe da Terra. Hipótese da nebulosa primitiva. 

 Principais métodos de datación relativa e absoluta 

 Etapas da Terra: O Precámbrico (estromatolitos); o Paleozoico e os seus períodos: Cámbrico, Ordovícico, 

Silúrico, Devónico, Carbonífero e Pérmico,  (trilobites); o Mesozoico e os seus períodos: Triásico, Xurásico e 

Cretácico (ammonites); o Cenozoico e os seus períodos: Paleóxeno, Neóxeno (Terciario) , Cuaternario e período 

actúal (nummulites). Relación dos fósiles guía coa etapa correspondente 

 Realización de perfiles topográficos. 

 Estrutura e composición da Xeosfera. Principais métodos de estudo directos e indirectos. O método sísmico e as 

descontinuidades sísmicas 

 Modelo xeoquímico e modelo xeodinámico do interior terrestre 

 O gradiente xeotérmico. 

 Xeodinámica interna. Teorías oroxénicas: fixistas, mobilistas.  

 Teoría da deriva continental, probas que a apoian, postulados, criticas.  

 Teoría da expansión do fondo oceánico, probas que a apoian. 

 Teoría da tectónica de placas, probas que a apoian, principios básicos, tipos de placas litosféricas, límites 

das placas: diverxentes, converxentes, transformantes. 

 Dinámica interna: manifestacións. Sismos, ondas sísmicas, parámetros que describen un sismo. Concepto de 

volcán, elementos estruturais dun volcán. Etapas na erupción dun volcán. 

 O ciclo de Wilson, fases. 

 Concepto de relevo e paisaxe. Os tipos de relevos terrestres: continentais, submarinos, as súas zonas e 

rexións. 

 A formación do relevo terrestre, os procesos xeolóxicos internos, oroxénese, epiroxénese, plasticidade, 

oroxenia.  

 A deformación da litosfera: pregamentos, fallas e diáclases 

 Evolución do relevo terrestre: interacción dos procesos xeolóxicos internos e externos: meteorización, erosión, 

transporte e sedimentación.  

 O relevo nos bordos converxentes: tipos de subducción segundo as placas que converxan. 

 O relevo nos bordos diverxentes: Dorsais oceánicas, Rifts continentais. 



 

 

 
69 

 O relevo nos escudos continentais. 

 Os procesos xeolóxicos internos e externos no ciclo das rochas 

 Factores que condicionan o relevo. 

 Os tipos de rochas: sedimentarias, magmáticas e metamórficas: formación e clasificación. O ciclo das rochas
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PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS  

(BACHARELATO) 
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A) OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionar ao alumnado a formación, madureza intelectual e 

humana, coñecementos e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con 

responsabilidade e competencia. Asi mesmo, capacitará ao alumnado para acceder á educiación superior.  

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, dende unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, 

inspirada polos valores da Constitución Española asi coma polos dereitos humáns, que fomente a corresponsabilidade na 

construción dunha sociedade xusta e equitativa 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónomam, e desenvolver 

o seu espírito crítico. Prever e resolver pacificamente os conflitos personais, familiares e sociais.  

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente 

as desigualdades existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidades 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da 

aprendizaxe, e como medio de desenvolvemento personal 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa 

comunidade autónoma 

f) Expresarse con fluideza e corrección nunha ou máis linguas extranxeiras 

g) Empregar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxiás da información e a comunicación 
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h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os 

principais factores da súa evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e mellora do seu entorno 

social.  

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da 

modalidade elixida 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e 

valorar de forma crítica a contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar 

a sensibilidade e o respecto cara o medio ambiente.  

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, 

confianza nun mesmo e sentido crítico 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, asi coma o criterio estético, coma fonte de formación e 

enriquecemento cultural 

ñ) Empregar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.  

 

B) PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA E XEOLOXIA (1º BACH) 

 

8.1. Obxectivos xerais do Bacharelato. 

8.2. Obxectivos xerais para a Bioloxía e Xeoloxía. 

8.3. Secuenciación de contidos. 

8.4. Como contribúe a materia á consecución das competencias. 

8.5. Metodoloxía. 
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8.6. Avaliación. 

8.7.Temporalización 

8.1..OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 

No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madurez intelectual e humana, coñecementos 

e habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, 

capacitará o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan: 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica2 responsable, inspirada nos valores da 

Constitución Española así como nos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 

b) Consolidar unha madurez persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades 

existentes e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio 

de desenvolvemento persoal. 

e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, se é o caso, a lingua cooficial da súa comunidade autónoma. 

f ) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e na mellora do seu ámbito social. 

i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e da tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 
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m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

n ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

8.2. OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE BIOLOXÍA XEOLOXÍA 

- No Bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nos coñecementos adquiridos na Educación Secundaria Obrigatoria; analiza con maior 

detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da 

Terra como un planeta en continua actividade. 

- A Xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na composición, na estrutura e na dinámica do 

interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos das placas e as súas consecuencias: expansión oceánica, relevo terrestre, 

magmatismo, riscos xeolóxicos, entre outros... e finalizar co estudo da xeoloxía externa. 

- A Bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos: composición química, organización celular e estudo dos tecidos 

animais e vexetais. Tamén se desenvolve e completa nesta etapa o estudo da clasificación e organización dos seres vivos, e moi en especial 

desde o punto de vista do seu funcionamento e adaptación ao medio no que habitan. 

8.3.SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 
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Contidos 

 

Criterios avaliación 

 

Estándar aprendizaxe 

Competen
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1
 

B7.1. Análise e 

interpretación dos métodos 

de estudo da Terra. 

B7.1. Interpretar os métodos de 

estudo da Terra e identificar as 

súas achegas e as súas limitacións. 

BXB7.1.1. Caracteriza os métodos 

de estudo da Terra sobre a base 

dos procedementos que utiliza e 

as súas achegas e limitacións. 

C

MCCT 

C

D 

1
 

B7.2. Estrutura do interior 

terrestre: capas que se 

diferencian en función da 

súa composición e da 

súa mecánica. 

B7.2. Identificar as capas que 

conforman o interior do planeta de 

acordo coa súa composición, 

diferencialas das que se establecen 

en función da súa mecánica, e marcar 

as descontinuidades e as zonas de 

transición. 

BXB7.2.1. Resume a estrutura e 

composición do interior terrestre, 

distinguindo as súas capas en 

función da súa composición e da 

súa mecánica, así como as 

descontinuidades e as zonas de 

transición entre elas. 

C

CL 

BXB7.2.2. Sitúa en mapas e 

esquemas as capas da Terra, e 

identifica as descontinuidades que 

permiten diferencialas. 

C

MCCT 

C

D 

BXB7.2.3. Analiza o modelo 

xeoquímico e xeodinámico da Terra 

e contrasta o que achega cada un 

deles ao coñecemento da estrutura 

da Terra. 

C

CEC 

1
 

B7.3. Dinámica litosférica.  B7.3. Precisar os procesos que 

condicionan a estrutura actual 

terrestre. 

BXB7.3.1. Detalla e enumera 

procesos que deron lugar á 

estrutura actual do planeta. 

C

CA 

C

CL 
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1
 

B7.4. Evolución das teorías 

desde a deriva continental 

ata a tectónica de placas. 

B7.4. Comprender e diferenciar a 

teoría da deriva continental 

de Wegener e a súa relevancia para 

o desenvolvemento da teoría da 

tectónica de placas 

BXB7.4.1. Indica as achegas máis 

relevantes da deriva continental, 

para o desenvolvemento da teoría 

da Tectónica de placas. 

C

CEC 

1
 

B7.4. Evolución das teorías 

desde a deriva continental 

ata a tectónica de placas. 

B7.5. Clasificar os bordos de placas 

litosféricas e sinalar os procesos 

que acontecen entre eles. 

BXB7.5.1. Identifica os tipos de 

bordos de placas e explica os 

fenómenos asociados a eles. 

C

MCCT 

C

D 

1
 

B7.5. Achegas das novas 

tecnoloxías na 

investigación do noso 

planeta. 

B7.6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación 

xeolóxica. 

BXB7.6.1. Distingue métodos 

desenvolvidos grazas ás novas 

tecnoloxías, asociándoos coa 

investigación dun fenómeno 

natural. 

C

D 

C

MCCT 

1
 

B7.6. Minerais e rochas: 

conceptos. 

Clasificación xenética das 

rochas. 

B7.7. Observación de 

coleccións de minerais e 

rochas. 

B7.8. Recoñecemento e 

identificación de minerais 

e rochas frecuentes en 

Galicia. 

B7.7. Seleccionar e identificar os 

minerais e os tipos de rochas máis 

frecuentes, nomeadamente os 

utilizados en edificios, monumentos 

e outras aplicacións de interese 

social ou industrial. 

BXB7.7.1. Identifica as 

aplicacións de interese social ou 

industrial de determinados tipos 

de minerais e rochas. 
C

AA 

C

SC 
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1
 

B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas 

magmáticas de interese. O 

magmatismo na tectónica de 

placas. 

B8.1. Relacionar o magmatismo e a 

tectónica de placas. 

BXB8.1.1. Explica a relación entre 

o magmatismo e a tectónica de 

placas, e coñece as estruturas 

resultantes da localización dos 

magmas en profundidade e en 

superficie 

C

MCCT 

1
 

B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas 

magmáticas de interese. O 

magmatismo na tectónica de 

placas. 

B8.2. Categorizar os tipos de magmas 

sobre a base da súa composición e 

distinguir os factores que inflúen 

no magmatismo. 

BXB8.2.1. Discrimina os factores 

que determinan os tipos de magmas, 

e clasifícaos atendendo á súa 

composición 

C

AA 

1
 

B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas 

magmáticas de interese. O 

magmatismo na tectónica de 

placas. 

B8.3. Recoñecer e relacionar a 

utilidade das rochas magmáticas 

analizando as súas características, 

os seus tipos e as súas utilidades. 

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de 

rochas magmáticas, identifica as 

máis frecuentes, con axuda de 

claves, e relaciona a súa textura 

co seu proceso de formación 

 

C

AA 

1
 

B8.1. Magmatismo. 

Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas 

magmáticas de interese. O 

magmatismo na tectónica de 

placas. 

B8.4. Establecer as diferenzas de 

actividade volcánica, asociándoas 

ao tipo de magma. 

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de 

actividade volcánica coas 

características do magma, e 

diferencia os produtos emitidos 

nunha erupción volcánica. 

C

AA 

C

MCCT 

1
 

B8.2. Riscos xeolóxicos: 

vulcanismo e sismicidade. 

B8.5. Diferenciar os riscos 

xeolóxicos derivados dos procesos 

internos. Vulcanismo e sismicidade. 

BXB8.5.1. Analiza os riscos 

xeolóxicos derivados dos procesos 

internos. Vulcanismo e sismicidade 

C

SC 
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1
 

B8.3. Metamorfismo: 

procesos metamórficos. 

Fisicoquímica do 

metamorfismo; tipos de 

metamorfismo. Clasificación 

das rochas metamórficas. O 

metamorfismo na Tectónica 

de placas. 

B8.6. Detallar o proceso de 

metamorfismo e relacionar os 

factores que lle afectan cos seus 

tipos. 

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo 

en función dos factores que o 

condicionan. C

MCCT 

C

AA 

1
 

B8.3. Metamorfismo: 

procesos metamórficos. 

Fisicoquímica do 

metamorfismo; tipos de 

metamorfismo. Clasificación 

das rochas metamórficas. O 

metamorfismo na Tectónica 

de placas. 

B8.7. Identificar rochas 

metamórficas a partir das súas 

características e das súas 

utilidades. 

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 

rochas metamórficas máis 

frecuentes da codia 

terrestre, relacionando a súa 

textura co tipo de metamorfismo 

experimentado 

C

AA 

1
 

B8.4. Procesos 

sedimentarios. Facies 

sedimentarias: 

identificación e 

interpretación. 

Clasificación e xénese das 

principais rochas 

sedimentarias. 

B8.8. Relacionar estruturas 

sedimentarias e ambientes 

sedimentarios. 

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as 

fases do proceso de formación 

dunha rocha sedimentaria 

C

MCCT 
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1
 

B8.4. Procesos 

sedimentarios. Facies 

sedimentarias: 

identificación e 

interpretación. 

Clasificación e xénese das 

principais rochas 

sedimentarias. 

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas 

fases. 

BXB8.9.1. Describe as fases da 

diaxénese. 

C

CL 

1
 

B8.4. Procesos 

sedimentarios. Facies 

sedimentarias: 

identificación e 

interpretación. 

Clasificación e xénese das 

principais rochas 

sedimentarias. 

B8.10. Clasificar as rochas 

sedimentarias aplicando como 

criterio as súas distintas orixes. 

BXB8.10.1. Ordena e clasifica 

segundo a súa orixe as rochas 

sedimentarias máis frecuentes da 

codia terrestre. 

C

AA 

C

SIEE 

1
 

B8.5. A deformación en 

relación á tectónica de 

placas. Comportamento 

mecánico das rochas. 

B8.11. Analizar os tipos de 

deformación que experimentan as 

rochas, establecendo a súa relación 

cos esforzos a que se ven sometidas. 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de 

deformación tectónica cos esforzos 

aos que se someten as rochas e 

coas propiedades destas. 

C

AA 

BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 

estruturas xeolóxicas coa 

tectónica de placas. 

C

D 

1
 

B8.6. Tipos de 

deformación: dobras e 

fallas. 

B8.12. Representar os elementos 

dunha dobra e dunha falla. 

BXB8.12.1. Distingue os elementos 

dunha dobra e clasifícaos 

atendendo a diferentes criterios. 

C

MCCT 
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B8.7. Técnicas para a 

identificación de distintos 

tipos de rochas. 

B8.8. Construción de 

modelos onde se representen 

os principais tipos de 

pregamentos e fallas. 

BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os 

tipos de falla, identificando os 

elementos que a constitúen. 
C

MCCT 

C

AA 

1
 

B9.1. Estratigrafía: 

concepto e obxectivos. 

Principios. Definición de 

estrato. 

B9.2. Interpretación e 

realización de mapas 

topográficos e cortes 

xeolóxicos. 

B9.1. Deducir a existencia de 

estruturas xeolóxicas e a súa 

relación co relevo, a partir de 

mapas topográficos e cortes 

xeolóxicos dunha zona determinada. 

BXB9.1.1. Interpreta e realiza 

mapas topográficos e cortes 

xeolóxicos sinxelos. C

MCCT 

C

AA 

1
 

B9.3. Datacións relativas e 

absolutas: estudo de cortes 

xeolóxicos sinxelos. 

Grandes divisións 

xeolóxicas: Táboa do tempo 

xeolóxico. Principais 

acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. 

Oroxenias. 

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos 

para a datación relativa de 

formacións xeolóxicas e deformacións 

localizadas nun corte xeolóxico. 

Describir as grandes divisións do 

tempo en xeoloxía. Oroxenias e 

grandes acontecementos xeolóxicos 

BXB9.2.1. Interpreta cortes 

xeolóxicos e determina a 

antigüidade dos seu estratos, as 

discordancias e a historia 

xeolóxica da rexión, e identifica 

os grandes acontecementos 

xeolóxicos ocorridos e as 

oroxenias. 

C

MCCT 

C

AA 
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1
 

B9.4. Extincións masivas e 

as súas causas naturais. 

B9.5. Estudo e 

recoñecemento de fósiles 

B9.3. Interpretar o proceso de 

fosilización e os cambios que se 

producen. Analizar as causas da 

extinción das especies. 

BXB9.3.1. Categoriza os principais 

fósiles guía e valora a súa 

importancia para o establecemento 

da historia xeolóxica da Terra. 

C

AA 

C

MCCT 

2
 

B1.1. Niveis de 

organización dos seres 

vivos. 

B1.2. Características dos 

seres vivos: funcións de 

nutrición, relación e 

reprodución. 

B1.1. Especificar as características 

dos seres vivos. 

BXB1.1.1. Describe as 

características dos seres vivos: 

funcións de nutrición, relación e 

reprodución. C

CL 

2
 

B1.3. Concepto de 

bioelemento e biomolécula. 

B1.4. Clasificación dos 

bioelementos e das 

biomoléculas. 

B1.2. Distinguir bioelemento, 

oligoelemento e biomolécula  

  

BXB1.2.1. Identifica e clasifica 

os bioelementos e as biomoléculas 

presentes nos seres vivos. 

C

MCCT 

C

AA 

2
 

B1.5. Estrutura, 

composición química e 

propiedades das 

biomoléculas.  

B1.3. Diferenciar e clasificar os 

tipos de biomoléculas que constitúen 

a materia viva, e relacionalos coas 

súas respectivas funcións biolóxicas 

na célula.  

BXB1.3.1. Distingue as 

características fisicoquímicas e 

as propiedades das moléculas 

básicas que configuran a estrutura 

celular, e destaca a uniformidade 

molecular dos seres vivos. 

C

MCCT 

C

AA 

2
 

B1.5. Estrutura, 

composición química e 

propiedades das 

biomoléculas.  

B1.4. Diferenciar os monómeros 

constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

BXB1.4.1. Identifica os monómeros 

constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

C

AA 
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2
 

B1.6. Relación entre 

estrutura e funcións 

biolóxicas das 

biomoléculas. 

B1.5. Recoñecer e identificar 

algunhas macromoléculas cuxa 

conformación estea directamente 

relacionada coa súa función. 

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa 

súa función biolóxica de acordo 

coa súa estrutura tridimensional 

C

AA 

C

D 

2
 

B2.1. A célula como unidade 

estrutural, funcional e 

xenética. 

 B2.2. Modelos de 

organización celular: 

célula procariota e 

eucariota; célula animal e 

célula vexetal. 

B2.1. Describir a célula como 

unidade estrutural, funcional e 

xenética dos seres vivos, e 

distinguir unha célula procariota 

dunha eucariota e unha célula animal 

dunha vexetal, analizando as súas 

semellanzas e as súas diferenzas. 

BXB2.1.1. Interpreta a célula como 

unha unidade estrutural, funcional 

e xenética dos seres vivos. 

C

AA 

C

MCCT 

BXB2.1.2. Perfila células 

procariotas e eucarióticas e nomea 

as súas estruturas. 

C

AA 

C

MCCT 

2
 

B2.3. Estrutura e función 

dos orgánulos celulares. 

B2.4. Planificación e 

realización de prácticas de 

laboratorio. Observación 

microscópica de células 

eucariotas animais e 

vexetais. 

B2.2. Identificar os orgánulos 

celulares, e describir a súa 

estrutura e a súa función. 

BXB2.2.1. Representa 

esquematicamente os orgánulos 

celulares e asocia cada orgánulo 

coa súa función ou coas súas 

funcións. 

C

MCCT 

C

D 

BXB2.2.2. Recoñece e nomea células 

animais e vexetais mediante 

microfotografías ou preparacións 

microscópicas.. 

C

AA 

C

D 

2
 

B2.5. Ciclo celular. 

División celular: mitose e 

meiose. Importancia na 

evolución dos seres vivos. 

B2.3. Recoñecer e identificar as 

fases da mitose e da meiose, e 

argumentar a súa importancia 

biolóxica. 

BXB2.3.1. Describe os 

acontecementos fundamentais en 

cada fase da mitose e da meiose. 

C

CL 
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2
 

B2.5. Ciclo celular. 

División celular: mitose e 

meiose. Importancia na 

evolución dos seres vivos. 

B2.4. Establecer as analoxías e as 

diferenzas principais entre os 

procesos de división celular 

mitótica e meiótica. 

BXB2.4.1. Selecciona as principais 

analoxías e diferenzas entre a 

mitose e a meiose. 

C

MCCT 

C

D 

2
 

B3.1. Concepto de tecido, 

órgano, aparello e sistema. 

B3.1. Diferenciar os niveis de 

organización celular e interpretar 

como se chega ao nivel tisular. 

BXB3.1.1. Identifica os niveis de 

organización celular e determina 

as súas vantaxes para os seres 

pluricelulares. 

C

AA 

2
 

B3.2. Principais tecidos 

animais: estrutura e 

función. 

B3.3. Principais tecidos 

vexetais: estrutura e 

función. 

B3.2. Recoñecer e indicar a 

estrutura e a composición dos 

tecidos animais e vexetais, en 

relación coas súas funcións. 

BXB3.2.1. Relaciona tecidos 

animais e/ou vexetais coas súas 

células características, asociando 

a cada unha a súa función. 
C

MCCT 

2
 

B3.4. Observacións 

microscópicas de tecidos 

animais e vexetais. 

B3.3. Asociar imaxes microscópicas 

ao tecido ao que pertencen. 

BXB3.3.1. Relaciona imaxes 

microscópicas co tecido ao que 

pertencen 

C

AA 

C

D 

2
 

B4.2. Concepto de 

biodiversidade. Índices de 

biodiversidade. 

B4.3. Definir o concepto de 

biodiversidade e coñecer e 

identificar os principais índices de 

cálculo de diversidade biolóxica. 

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de 

biodiversidade e relaciónao coa 

variedade e a abundancia de 

especies. 

C

CEC 

BXB4.3.2. Resolve problemas de 

cálculo de índices de diversidade. 

C

AA 

C

MCCT 
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BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal 

como desencadeante da 

biodiversidade. 

C

AA 

C

SC 

2
 

B4.4. Grandes 

zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de 

distribución. Principais 

biomas.  Os biomas galegos. 

B4.5. Situar as grandes zonas 

bioxeográficas e os principais 

biomas. 

BXB4.5.1. Identifica os grandes 

biomas e sitúa sobre o mapa as 

principais zonas bioxeográficas. 

C

MCCT 

C

CEC 

BXB4.5.2. Diferencia os principais 

biomas e ecosistemas terrestres e 

mariños. 

C

AA 

C

D 

2
 

B4.4. Grandes 

zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de 

distribución. Principais 

biomas.  Os biomas galegos. 

B4.6. Relaciona as zonas 

bioxeográficas coas principais 

variables climáticas. 

BXB4.6.1. Recoñece e explica a 

influencia do clima na 

distribución de biomas, 

ecosistemas e especies. 

C

CL 

C

SC 

BXB4.6.2. Identifica as principais 

variables climáticas que inflúen 

na distribución dos grandes 

biomas. 

C

MCCT 

2
 

B4.4. Grandes 

zonas bioxeográficas. 

B4.5. Patróns de 

B4.7. Interpretar mapas 

bioxeográficos e determinar as 

formacións vexetais correspondentes. 

BXB4.7.1. Interpreta 

mapas bioxeográficos e de 

vexetación. 

C

D 

C

MCCT 
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distribución. Principais 

biomas.  Os biomas galegos. BXB4.7.2. Asocia e relaciona as 

principais formacións vexetais cos 

biomas correspondentes. 

C

AA 

2
 

B4.6. Factores xeolóxicos e 

biolóxicos que inflúen na 

distribución dos seres 

vivos. 

B4.8. Valorar a importancia da 

latitude, a altitude e outros 

factores xeográficos na distribución 

das especies 

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a 

altitude, a continentalidade, a 

insularidade e as barreiras 

oroxénicas e mariñas coa 

distribución das especies. 

C

MCCT 

C

D 

2
 

B4.7. A evolución como 

fonte de biodiversidade. 

Proceso de especiación. 

B4.9. Relacionar a biodiversidade co 

proceso evolutivo. 

BXB4.9.1. Relaciona a 

biodiversidade co proceso de 

formación de especies mediante 

cambios evolutivos. 

C

AA 

C

SC 

BXB4.9.2. Identifica o proceso de 

selección natural e a 

variabilidade individual como 

factores clave no aumento de 

biodiversidade. 

C

MCCT 

2
 

B4.7. A evolución como 

fonte de biodiversidade. 

Proceso de especiación. 

B4.10. Describir o proceso de 

especiación e enumerar os factores 

que o condicionan. 

BXB4.10.1. Enumera as fases da 

especiación. 

C

CL 

BXB4.10.2. Identifica os factores 

que favorecen a especiación. 

C

AA 

C

MCCT 
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2
 

B4.8. Ecosistemas da 

Península Ibérica. 

Ecosistemas de Galicia. 

B4.11. Recoñecer e indicar a 

importancia bioxeográfica da 

Península Ibérica no mantemento da 

biodiversidade e a aportación de 

Galicia á biodiversidade. 

BXB4.11.1. Sitúa a Península 

Ibérica e recoñece a súa situación 

entre dúas áreas bioxeográficas 

diferentes. 

C

SIEE 

C

D 

BXB4.11.2. Recoñece a importancia 

da Península Ibérica como mosaico 

de ecosistemas. 

C

SC 

C

CEC 

BXB4.11.3. Enumera os principais 

ecosistemas da Península Ibérica e 

de Galicia, e as súas especies 

máis representativas. 

C

AA 

C

CEC 

2
 

B4.9. Importancia ecolóxica 

das illas e a súa relación 

coa biodiversidade. 

B4.12. Coñecer e indicar a 

importancia das illas como lugares 

que contribúen á biodiversidade e á 

evolución das especies. 

BXB4.12.1. Enumera os factores que 

favorecen a especiación nas illas. 

C

AA 

C

MCCT 

BXB4.12.2. Recoñece a importancia 

das illas no mantemento da 

biodiversidade. 

C

CEC 

2
 

B4.10. Concepto de 

endemismo. Principais 

endemismos da Península 

Ibérica e de Galicia. 

B4.13. Definir o concepto de 

endemismo, e coñecer e identificar 

os principais endemismos da flora e 

da fauna españolas e galegas. 

BXB4.13.1. Define o concepto de 

endemismo ou especie endémica. 

C

MCCT 

BXB4.13.2. Identifica os 

principais endemismos de plantas e 

animais en España e en Galicia. 

C

CEC 
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2
 

B4.11. Importancia 

biolóxica da 

biodiversidade. 

B4.14. Coñecer e relacionar as 

aplicacións da biodiversidade en 

campos como a saúde, a medicina, a 

alimentación e a industria. 

BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que 

se derivan do mantemento da 

biodiversidade para o ser humano. 

C

AA 

C

SC 

2
 

B4.12. Causas da perda de 

biodiversidade. 

B4.15. Coñecer e indicar as 

principais causas de perda de 

biodiversidade, así como as ameazas 

máis importantes para a extinción de 

especies. 

BXB4.15.1. Enumera as principais 

causas de perda de biodiversidade. 

C

SC 

C

MCCT 

BXB4.15.2. Coñece e explica as 

principais ameazas que penden 

sobre as especies e que fomentan a 

súa extinción. 

C

SC 

2
 

B4.13. O factor antrópico 

na conservación da 

biodiversidade. 

B4.16. Enumerar as principais causas 

de orixe antrópica que alteran a 

biodiversidade. 

BXB4.16.1. Enumera as principais 

causas de perda de biodiversidade 

derivadas das actividades humanas. 

C

AA 

C

SC 

BXB4.16.2. Indica as principais 

medidas que reducen a perda de 

biodiversidade. 

C

SIEE 

2
 

B4.13. O factor antrópico 

na conservación da 

biodiversidade. 

B4.17. Comprender e diferenciar os 

inconvenientes producidos polo 

tráfico de especies exóticas e pola 

liberación no medio de 

especies alóctonas ou invasoras. 

BXB4.17.1. Coñece e explica os 

principais efectos derivados da 

introdución de 

especies alóctonas nos 

ecosistemas. 

C

MCCT 
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2
 

B4.14. Estudo dun 

ecosistema. Cómputo da 

biodiversidade. 

B4.18. Describir as principais 

especies e valorar a biodiversidade 

dun ecosistema próximo. 

BXB4.18.1. Deseña experiencias 

para o estudo de ecosistemas e a 

valoración da súa biodiversidade. 

C

CEC 

C

SIEE 

C

D 

3
 

B4.1. Clasificación e 

nomenclatura dos seres 

vivos. Grandes grupos 

taxonómicos. 

B4.1. Coñecer e indicar os grandes 

grupos taxonómicos de seres vivos. 

BXB4.1.1. Identifica os grandes 

grupos taxonómicos dos seres 

vivos. 

C

MCCT 

3
 

B4.1. Clasificación e 

nomenclatura dos seres 

vivos. Grandes grupos 

taxonómicos. 

B4.2. Interpretar os sistemas de 

clasificación e nomenclatura dos 

seres vivos. 

 

BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves 

dicotómicas ou outros medios para 

a identificación e clasificación 

de especies de animais e plantas. 

C

AA 

C

SIEE 

BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 

sistemas de clasificación e a 

nomenclatura dos seres vivos. 

C

AA 

C

SC 

C

SIEE 

3
 

B4.3. Características dos 

dominios e dos reinos dos 

seres vivos. 

B4.4. Coñecer e indicar as 

características dos tres dominios e 

os cinco reinos en que se clasifican 

os seres vivos. 

BXB4.4.1. Recoñece os tres 

dominios e os cinco reinos en que 

agrupan os seres vivos. 

C

MCCT 

C

AA 
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BXB4.4.2. Enumera as 

características de cada un dos 

dominios e dos reinos en que se 

clasifican os seres vivos. 

C

CL 

3
 

B5.1. Absorción da auga e 

os sales minerais nos 

vexetais. 

B5.1. Describir como se realiza a 

absorción da auga e os sales 

minerais. 

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga 
e os sales minerais. 

C
MCCT 

C
AA 

3
 

B5.2. Funcións de nutrición 

nas plantas. Proceso de 

obtención e transporte dos 

nutrientes. 

B5.2. Coñecer e identificar a 

composición do zume bruto e os seus 

mecanismos de transporte. 

BXB5.2.1. Coñece e explica a 

composición do zume bruto e os 

seus mecanismos de transporte. 

C

MCCT 

C

CL 

3
 

B5.3. Procesos de 

transpiración, intercambio 

de gases e gutación. 

B5.3. Explicar os procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases e gutación. 

BXB5.3.1. Describe os procesos de 

transpiración, intercambio de 

gases e gutación. 

C

MCCT 

C

CL 

3
 

B5.4. Transporte do zume 

elaborado. 

B5.4. Coñecer e identificar a 

composición do zume elaborado e os 

seus mecanismos de transporte 

BXB5.4.1. Explica a composición do 

zume elaborado e os seus 

mecanismos de transporte. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B5.5. Fotosíntese. B5.5. Comprender e diferenciar as 

fases da fotosíntese e os factores 

que afectan o proceso. 

BXB5.5.1. Detalla os principais 

feitos que acontecen durante cada 

fase da fotosíntese e asocia, a 

nivel de orgánulo, onde se 

producen. 

C

AA 

C

MCCT 
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3
 

B5.6. Importancia biolóxica 

da fotosíntese. 

B5.6. Salientar a importancia 

biolóxica da fotosíntese. 

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a 

importancia da fotosíntese como 

proceso de biosíntese, 

imprescindible para o mantemento 

da vida na Terra. 

C

CL 

C

SC 

3
 

B5.7. A excreción en 

vexetais. Tecidos 

secretores. 

B5.7. Explicar a función de 

excreción en vexetais e as 

substancias producidas polos tecidos 

secretores. 

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo 

de excreción en vexetais. 

C

MCCT 

BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 

secretores e as substancias que 

producen. 

C

AA 

3
 

B5.8. Funcións de relación 

nas plantas. Tropismos e 

nastias. 

B5.8. Describir tropismos e nastias, 

e ilustralos con exemplos. 

BXB5.8.1. Describe e coñece 

exemplos 

de tropismos e nastias. 

C

MCCT 

3
 

B5.9. Hormonas vexetais: 

tipos e funcións. 

B5.9. Definir o proceso de 

regulación nas plantas mediante 

hormonas vexetais. 

BXB5.9.1. Valora o proceso de 

regulación das hormonas vexetais. 
C

AA 

3
 

B5.9. Hormonas vexetais: 

tipos e funcións. 

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos 

de fitohormonas coas súas funcións. 

BXB5.10.1. Relaciona 

as fitohormonas coas súas 

funcións. 

C

AA 

3
 

B5.10. Efectos da luz e a 

temperatura sobre o 

desenvolvemento das 

plantas. 

B5.11. Comprender e diferenciar os 

efectos da temperatura e da luz no 

desenvolvemento das plantas 

BXB5.11.1. Argumenta os efectos da 

temperatura e a luz no 

desenvolvemento das plantas. 

C

CL 
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3
 

B5.11. Funcións de 

reprodución en vexetais: 

tipos de reprodución. 

B5.12. Entender os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución 

sexual nas plantas. 

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos 

de reprodución asexual e a 

reprodución sexual nas plantas. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B5.12. Ciclos biolóxicos 

dos principais grupos de 

plantas. 

B5.13. Diferenciar os ciclos 

biolóxicos 

de briofitas, pteridofitas e 

espermafitas, e as súas fases e 

estruturas características. 

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 

biolóxicos 

e briofitas, pteridofitas e 

espermafitas, e as súas fases e 

estruturas características. 

C

MCCT 

BXB5.13.2. Interpreta esquemas, 

debuxos, gráficas e ciclos 

biolóxicos dos grupos de plantas. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B5.13. Semente e froito. 

B5.14. Polinización e 

fecundación nas 

espermafitas. 

B5.14. Entender os procesos de 

polinización e de dobre fecundación 

nas espermafitas. Formación da 

semente e o froito. 

BXB5.14.1. Explica os procesos de 

polinización e de fecundación nas 

espermafitas e diferencia a orixe 

e as partes da semente e do 

froito. 

C

MCCT 

C

CL 

3
 

B5.15. Propagación dos 

froitos e diseminación das 

sementes. Proceso da 

xerminación. 

B5.15. Coñecer e indicar os 

mecanismos de diseminación das 

sementes e os tipos de xerminación. 

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos 

de diseminación das sementes e os 

tipos de xerminación. 

C

MCCT 

3
 

B5.15. Propagación dos 

froitos e diseminación das 

sementes. Proceso da 

xerminación. 

B5.16. Coñecer e relacionar as 

formas de propagación dos froitos. 

BXB5.16.1. Identifica os 

mecanismos de propagación dos 

froitos. 

C

MCCT 

C

AA 
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3
 

B5.16. Adaptacións dos 

vexetais ao medio. 

B5.17. Recoñecer e relacionar as 

adaptacións 

máis características dos vexetais 

aos medios en que habitan. 

BXB5.17.1. Relaciona as 

adaptacións dos vexetais co medio 

en que se desenvolven. 

C

AA 

3
 

B5.17. Aplicacións e 

experiencias prácticas de 

anatomía e fisioloxía 

vexetal. 

B5.18. Deseñar e realizar 

experiencias en que se probe a 

influencia de determinados factores 

no funcionamento dos vexetais. 

BXB5.18.1. Realiza experiencias 

que demostren a intervención de 

determinados factores no 

funcionamento das plantas. 

C

SIEE 

C

MCCT 

3
 

B6.1. Funcións de nutrición 

nos animais. 

B6.1. Comprender e discriminar os 

conceptos de nutrición heterótrofa e 

de alimentación. 

BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas 

máis significativas entre os 

conceptos de nutrición 

e alimentación. 

C

AA 

C

CL 

BXB6.1.2. Coñece as 

características da nutrición 

heterótrofa e distingue os tipos 

principais. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B6.2. Estrutura e función 

dos aparellos dixestivos e 

as súas glándulas. 

B6.2. Distinguir os modelos de 

aparellos dixestivos dos 

invertebrados. 

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos 

invertebrados. 

C

MCCT 

3
 

B6.2. Estrutura e función 

dos aparellos dixestivos e 

as súas glándulas. 

B6.3. Distinguir os modelos de 

aparellos dixestivos dos 

vertebrados. 

BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos 

vertebrados. 

C

MCCT 

3
 

B6.2. Estrutura e función 

dos aparellos dixestivos e 

as súas glándulas. 

B6.4. Diferenciar a estrutura e a 

función dos órganos do aparello 

dixestivo e as súas glándulas. 

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do 

aparello dixestivo coa súa 

función. 

C

AA 
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BXB6.4.2. Describe a absorción no 

intestino. 

C

CL 

3
 

B6.3. Aparellos 

circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. 

Linfa. 

B6. 5. Coñecer e relacionar a 

importancia de 

pigmentos respiratorios no 

transporte de osíxeno. 

BXB6.5.1. Recoñece e explica a 

existencia de pigmentos 

respiratorios nos animais. 

C

AA 

C

CL 

3
 

B6.3. Aparellos 

circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. 

Linfa. 

B6.6. Comprender e describir os 

conceptos de circulación aberta e 

pechada, circulación simple e dobre, 

incompleta ou completa. 

BXB6.6.1. Relaciona circulación 

aberta e pechada cos animais que a 

presentan e explica as súas 

vantaxes e os seus inconvenientes. 

C

AA 

BXB6.6.2. Asocia representacións 

sinxelas do aparello circulatorio 

co tipo de circulación (simple, 

dobre, incompleta ou completa). 

C

D 

C

MCCT 

3
 

B6.3. Aparellos 

circulatorios. Pigmentos 

respiratorios nos animais. 

Linfa. 

B6.7. Coñecer e relacionar a 

composición e a función da linfa. 

BXB6.7.1. Indica a composición da 

linfa e identifica as súas 

principais funcións. 

C

MCCT 

3
 

B6.4. Transporte de gases e 

respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.8. Distinguir respiración celular 

de respiración (ventilación e 

intercambio gasoso). 

BXB6.8.1. Diferencia respiración 

celular e respiración, e explica o 

significado biolóxico de 

respiración celular. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de 

aparellos respiratorios en 

invertebrados e vertebrados. 

BXB6.9.1. Asocia os aparellos 

respiratorios cos grupos aos que 

pertencen, e recoñéceos en 

representacións esquemáticas. 

C

D 
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3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.10. Definir o concepto de 

excreción e relacionalo cos 

obxectivos que persegue. 

BXB6.10.1. Define e explica o 

proceso da excreción. C

CL 

3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.11. Enumerar os principais 

produtos de excreción e sinalar as 

diferenzas apreciables nos grupos de 

animais en relación con estes 

produtos. 

BXB6.11.1. Enumera os principais 

produtos de excreción e clasifica 

os grupos de animais segundo os 

produtos de excreción. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.12. Describir os principais tipos 

órganos e aparellos excretores nos 

distintos grupos de animais. 

BXB6.12.1. Describe os principais 

aparellos excretores dos animais e 

recoñece as súas principais 

estruturas a partir de 

representación esquemáticas. 

C

MCCT 

3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.13. Estudar a estrutura 

das nefronas e o proceso de 

formación dos ouriños. 

BXB6.13.1. Localiza e identifica 

as rexións dunha nefrona. C

MCCT 

3
 

B6.5. Transporte de gases e 

a respiración. Tipos de 

aparellos respiratorios. 

Respiración celular. 

B6.14. Coñecer e relacionar 

mecanismos específicos 

ou singulares de excreción en 

vertebrados. 

B6.14. Coñecer e relacionar 

mecanismos específicos 

ou singulares de excreción en 

vertebrados. 

C

MCCT 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.15. Comprender e describir o 

funcionamento integrado dos sistemas 

nervioso e hormonal en animais. 

BXB6.15.1. Integra a coordinación 

nerviosa e hormonal, relacionando 

ambas as dúas funcións. 
C

AA 
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3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.16. Coñecer e identificar os 

principais compoñentes do sistema 

nervioso e o seu funcionamento. 

BXB6.16.1. Define estímulo, 

receptor, transmisor, efector. 

C

CL 

BXB6.16.2. Identifica distintos 

tipos de receptores sensoriais e 

nervios. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.17. Explicar o mecanismo de 

transmisión do impulso nervioso. 

BXB6.17.1. Explica a transmisión 

do impulso nervioso na neurona e 

entre neuronas. 
C

CL 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.18. Identificar os principais 

tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

BXB6.18.1. Distingue os principais 

tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento 

do sistema nervioso en vertebrados. 

BXB6.19.1. Identifica os 

principais sistemas nerviosos de 

vertebrados. 
C

MCCT 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.20. Describir os compoñentes e as 

funcións do sistema nervioso tanto 

desde o punto de vista anatómico 

(SNC e SNP) como desde o funcional 

(somático e autónomo).  

BXB6.20.1. Describe o sistema 

nervioso central e periférico dos 

vertebrados, e diferencia as 

funcións do sistema nervioso 

somático e o autónomo. 

C

MCCT 
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3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.21. Describir os compoñentes do 

sistema endócrino e a súa relación 

co sistema nervioso. 

BXB6.21.1. Establece a relación 

entre o sistema endócrino e o 

sistema nervioso. 

C

AA 

C

SIEE 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.22. Enumerar as glándulas 

endócrinas en vertebrados, as 

hormonas que producen e as funcións 

destas. 

BXB6.22.1. Describe as diferenzas 

entre glándulas endócrinas e 

exócrinas. 

C

CL 

C

MCCT 

BXB6.22.2. Discrimina a función 

reguladora e en que lugar se 

evidencia a actuación dalgunhas 

das hormonas que actúan no corpo 

humano. 

C

AA 

C

MCCT 

3
 

 BXB6.22.3. Relaciona cada glándula 

endócrina coa hormona ou as 

hormonas máis importantes que 

segrega, e explica a súa función 

de control. 

C

MCCT 

3
 

B6.6. Funcións de relación 

nos animais. Receptores e 

efectores. Sistemas 

nervioso e endócrino. 

Homeostase. 

B6.23. Coñecer e identificar as 

hormonas e as estruturas que as 

producen nos principais grupos de 

invertebrados. 

BXB6.23.1. Relaciona as principais 

hormonas dos invertebrados coa súa 

función de control. 

C

AA 

BXB6.23.2. Identifica o concepto 

de homeostase e a súa relación co 

sistema nervioso e endócrino. 

C

MCCT 
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3
 

B6.7. Reprodución nos 

animais. Tipos de 

reprodución. Vantaxes e 

inconvenientes. 

B6.24. Definir o concepto de 

reprodución e diferenciar entre 

reprodución sexual e asexual. Tipos. 

Vantaxes e inconvenientes. 

BXB6.24.1. Describe as diferenzas 

entre reprodución asexual e 

sexual, e argumenta as vantaxes e 

os inconvenientes de cada unha. 

C

CL 

C

MCCT 

BXB6.24.2. Identifica tipos de 

reprodución asexual en organismos 

unicelulares e pluricelulares. 

C

MCCT 

BXB6.24.3. Distingue os tipos de 

reprodución sexual. 

C

AA 

3
 

B6.8. Gametoxénese. B6.25. Describir os procesos da 

gametoxénese. 

BXB6.25.1. Distingue e compara o 

proceso de espermatoxénese e 

ovoxénese. 

C

AA 

3
 

B6.9. Fecundación e 

desenvolvemento 

embrionario. 

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos 

de fecundación en animais e as súas 

etapas. 

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 

fecundación en animais e as súas 

etapas. 

C

MCCT 

3
 

B6.9. Fecundación e 

desenvolvemento 

embrionario. 

B6.27. Describir as fases do 

desenvolvemento embrionario. 

BXB6.27.1. Identifica as fases do 

desenvolvemento embrionario e os 

acontecementos característicos de 

cada unha. 

C

AA 

C

MCCT 

BXB6.27.2. Relaciona os tipos de 

ovo cos procesos de segmentación e 

gastrulación durante o 

desenvolvemento embrionario. 

C

MCCT 
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8.5.METODOLOXÍA 

A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para 

aplicar os métodos apropiados de investigación; tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións 

prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente 

epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha. 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e que estas comporten un importante 

grao de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

3
 

B6.10. Ciclos biolóxicos 

máis característicos dos 

animais. 

B6. 28. Analizar os ciclos 

biolóxicos dos animais. 

BXB6.28.1. Identifica as fases dos 

ciclos biolóxicos dos animais. 
C

AA 

3
 

B6.11. Adaptacións dos 

animais ao medio. 

B6.29. Recoñecer e relacionar as 

adaptacións máis características dos 

animais aos medios en que habitan. 

BXB6.29.1. Identifica as 

adaptacións animais aos medios 

aéreos. 

C

AA 

BXB6.29.2. Identifica as 

adaptacións animais aos medios 

acuáticos. 

C

AA 

BXB6.29.3. Identifica as 

adaptacións animais aos medios 

terrestres. 

C

AA 

3
 

 B6.12. Aplicacións e 

experiencias prácticas de 

anatomía e fisioloxía 

animal. 

B6.30. Realizar experiencias de 

fisioloxía e anatomía animal. 

BXB6.30.1. Describe e realiza 

experiencias de fisioloxía e 

anatomía animal. 

C

SIEE 
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8.5.1. CRITERIOS METODOLÓXICOS 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Bioloxía e Xeoloxía elaborouse de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes: 

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais 

propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización con 

outras que fomenten a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 

- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando as interrelacións entre os contidos de Bioloxía e 

Xeoloxía e os doutras disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao ámbito, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes 

en dous sentidos: o desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 

 

8.5.2. ESTRATEXIAS DIDÁCTICAS 

A forma de conseguir estes obxectivos queda, en cada caso, a xuízo do profesorado, en consonancia co propio carácter, a concepción do ensino 

e as características do seu alumnado. 

Non obstante, resulta conveniente utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, do xeito en que cada un considere máis apropiado, as 

estratexias expositivas, acompañadas de actividades de aplicación e das estratexias de indagación. 

 

As estratexias expositivas 
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Preséntanlle ao alumnado, oralmente ou mediante textos, un coñecemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan adecuadas para as 

formulacións introdutorias e panorámicas e para ensinar feitos e conceptos; especialmente aqueles máis abstractos e teóricos, que dificilmente 

o alumnado pode alcanzar só con axudas indirectas. 

Non obstante, resulta moi conveniente que esta estratexia se acompañe da realización por parte do alumnado de actividades ou traballos 

complementarios de aplicación ou indagación, que posibiliten o engarzamento dos novos coñecementos cos que xa posúe. 

As estratexias de indagación 

Preséntanlle ao alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a 

situacións problemáticas nas que debe poñer en práctica e utilizar reflexivamente conceptos, procedementos e actitudes para así adquirilos de 

forma consistente. 

O emprego destas estratexias está máis relacionado coa aprendizaxe de procedementos, aínda que estes levan consigo á súa vez a adquisición 

de conceptos, dado que tratan de poñer o alumnado en situacións que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. 

Tamén son moi útiles para a aprendizaxe e o desenvolvemento de hábitos, actitudes e valores. 

As técnicas didácticas nas que poden traducirse estas estratexias son moi diversas. Entre elas destacamos, polo seu interese, as tres seguintes: 

- As tarefas sen unha solución clara e pechada, nas que as distintas opcións son igualmente posibles e válidas, para facer reflexionar o alumnado 

sobre a complexidade dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solucións achegadas para eles e sobre a 

natureza provisional do coñecemento humano. 

- O estudo de casos ou feitos e situacións concretas como instrumento para motivar e facer máis significativo o estudo dos fenómenos xerais e 

para tratar os procedementos de causalidade múltiple. 

- Os proxectos de investigación, estudos ou traballos habitúan o alumnado a afrontar e a resolver problemas con certa autonomía, a facerse 

preguntas, e a adquirir experiencia na busca e na consulta autónoma. Ademais, facilítanlle unha experiencia valiosa sobre o traballo dos 

especialistas na materia e o coñecemento científico. 

 

8.5.3. AS ACTIVIDADES DIDÁCTICAS 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades por parte do alumnado, posto que cumpren os 

obxectivos seguintes: 
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- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

Criterios para a selección das actividades 

Tanto no libro de texto como na web, preséntanse actividades de diverso tipo para cuxa selección se seguiron os criterios seguintes: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou as 

actuacións. 

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos; traballar os procedementos (textos, imaxes, gráficos, mapas), desenvolver actitudes que 

colaboren á formación humana e atender á diversidade na aula (teñen distinto grao de dificultade). 

- Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

Actividades de ensinanza-aprendizaxe. A esta tipoloxía responde unha parte importante das actividades formuladas no libro de texto. 

Encóntranse nos apartados seguintes: 

- En cada un dos grandes subapartados nos que se estruturan as unidades didácticas propóñense actividades ao fío dos contidos estudados. Son, 

xeralmente, de localización, afianzamento, análise, interpretación e ampliación de conceptos. 

- Ao final de cada unidade didáctica propóñense actividades de definición, afianzamento e síntese de contidos. 
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Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense a un 

apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse 

como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación. 

Actividades encamiñadas a fomentar a concienciación, o debate, o xuízo crítico, a tolerancia, a solidariedade... 

Por outra parte, as actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade. Desta forma permiten dar resposta á diversidade do 

alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

O nivel de dificultade pode apreciarse no propio enunciado da actividade: localiza, define, analiza, compara, comenta, consulta, descubre, 

recolle información, sintetiza, aplica, etc. A maioría corresponden a un nivel de dificultade medio ou medio-alto, o máis apropiado para un curso 

de Bacharelato. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case 

inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. 

 

8.5.4.MEDIDAS PARA A INCLUSIÓN E ATENCIÓN DA DIVERSIDADE 

Un dos principios básicos que debe ter en conta a intervención educativa é o da individualización, consistente en que o sistema educativo lle 

ofreza a cada alumno a axuda pedagóxica que este necesite en función das súas motivacións, intereses e capacidades de aprendizaxe. Xorde diso 

a necesidade de atender esta diversidade. No Bacharelato, etapa na que as diferenzas persoais en capacidades específicas, motivación e 

intereses adoitan estar bastante definidas, a organización do ensino permite que os propios alumnos resolvan esta diversidade mediante a 

elección de modalidades e optativas. Non obstante, é conveniente dar resposta, xa desde as mesmas materias, a un feito constatable: a 

diversidade de intereses, motivacións, capacidades e estilos de aprendizaxe que os alumnos manifestan. É preciso, entón, ter en conta os estilos 

diferentes de aprendizaxe dos alumnos e adoptar as medidas oportunas para afrontar esta diversidade. Hai estudantes reflexivos (detéñense na 

análise dun problema) e estudantes impulsivos (responden moi rapidamente); estudantes analíticos (pasan lentamente das partes ao todo) e 

estudantes sintéticos (tratan o tema desde a globalizade); uns traballan durante períodos longos e outros necesitan descansos; algúns necesitan 

ser reforzados continuamente e outros non; hainos que prefiren traballar sós e hainos que prefiren traballar en pequeno ou gran grupo. 

Darlle resposta a esta diversidade non é tarefa doada, pero si necesaria, pois a intención última de todo proceso educativo é lograr que os 

alumnos alcancen os obxectivos propostos. 

Como actividades de detección de coñecementos previos suxerimos: 
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- Debate e actividade pregunta-resposta sobre o tema introducido polo profesor, co fin de facilitar unha idea precisa sobre de onde se parte. 

- Repaso das nocións xa vistas con anterioridade e consideradas necesarias para a comprensión da unidade, tomando nota das lagoas ou 

dificultades detectadas. 

- Introdución de cada aspecto lingüístico, sempre que iso sexa posible, mediante as semellanzas coa lingua propia do alumno ou supervivencia 

nela. 

Como actividades de consolidación suxerimos: 

- Realización de exercicios apropiados e todo o abundantes e variados que sexa preciso, co fin de afianzar os contidos lingüísticos, culturais e 

léxicos traballados na unidade. 

Esta variedade de exercicios cumpre, así mesmo, a finalidade que perseguimos. Coas actividades de recuperación-ampliación, atendemos non só 

os alumnos que presentan problemas no proceso de aprendizaxe, senón tamén aqueles que alcanzaron no tempo previsto os obxectivos 

propostos. 

As distintas formas de agrupamento dos alumnos e a súa distribución na aula inflúen, sen dúbida, en todo o proceso. Entendendo o proceso 

educativo como un desenvolvemento comunicativo, é de grande importancia ter en conta o traballo en grupo, recurso que se aplicará en 

función das actividades que se vaian realizar  concretamente, por exemplo, nos procesos de análise e comentario de textos–, pois consideramos 

que a posta en común de conceptos e ideas individuais xera unha dinámica creativa e de interese nos alumnos. 

Concederase, non obstante, grande importancia noutras actividades ao traballo persoal e individual; en concreto, aplicarase nas actividades de 

síntese/resumo e nas de consolidación, así como nas de recuperación e ampliación. 

Debemos acometer, pois, o tratamento da diversidade no Bacharelato desde dúas vías: 

1. A atención á diversidade na programación dos contidos, presentándoos en dúas fases: a información xeral e a información básica, que se 

tratará mediante esquemas, resumos, paradigmas, etc. 

2. A atención á diversidade na programación das actividades. As actividades constitúen un excelente instrumento de atención ás diferenzas 

individuais dos alumnos. A variedade e a abundancia de actividades con distinto nivel de dificultade permiten a adaptación, como dixemos, ás 

diversas capacidades, intereses e motivacións 

 

8.5.6.RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Suxerimos a utilización dos materiais seguintes: 

- Libro do alumno para 1.º de Bioloxía e Xeoloxía de Bacharelato. 

- Recursos Web do alumno para 1.º de Bioloxía e Xeoloxía de Bacharelato. Glosario, Biblioteca de animacións sobre a célula e a división celular, A 

clasificación dos seres vivos, Os parques nacionais, Guía de minerais, Guía de rochas, Biblioteca de animacións sobre a tectónica de placas, Eixe 

cronolóxico da historia da vida), recursos para cada unidade (contidos de repaso, actividades, proxectos de traballo, vídeos, animacións e 

presentacións, autoavaliacións, comentarios de textos científicos, técnicas de laboratorio e resumos) e enlaces a programas para xerar contidos. 

- Recursos Web do profesorado para 1.º de Bioloxía e Xeoloxía de Bacharelato. Con todos os recursos incluídos na web do alumno e recursos 

expresamente destinados aos docentes, mapas conceptuais para cada unidade, bibliografía comentada, enderezos de Internet comentados e 

diversas ferramentas dixitais para o exercicio da actividade docente. 

 

8.6.AVALIACIÓN 

8.6.1.INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN 

Na programación, debe fixarse como se vai avaliar o alumnado; é dicir, o tipo de instrumentos de avaliación que se van utilizar. Os sistemas de 

avaliación son múltiples, pero en calquera caso, nos instrumentos que se deseñen, deberán estar presentes as actividades seguintes: 

- Actividades de tipo conceptual. Nelas os alumnos irán substituíndo de forma progresiva as súas ideas previas polas desenvolvidas na clase. 

- Actividades que resalten os aspectos de tipo metodolóxico. Por exemplo, deseños experimentais, análise de resultados, formulacións 

cualitativas, resolución de problemas, etc. 

- Actividades onde se resalte a conexión entre a ciencia, a tecnoloxía, a sociedade e o ambiente. Por exemplo, aquelas que xorden da aplicación 

á vida cotiá dos contidos desenvolvidos na clase. 

En canto ao «formato» das actividades, pódense utilizar as seguintes: 

- Actividades de composición. 

- Actividades de libro aberto. 

- Actividades orais. 
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- Rúbricas. 

- Probas obxectivas tipo test. 

- Probas obxectivas escritas: cuestións nas que hai que xustificar as respostas ou/e resolución de exercicios e problemas. 

- Traballos de investigación, caderno do laboratorio, caderno da clase, rúbricas, dianas, etc. 

Cada instrumento de avaliación debe ter distinto peso á hora da cualificación final, para o que haberá que valorar dos devanditos instrumentos a 

súa fiabilidade, obxectividade, representatividade, a súa adecuación ao contexto do alumnado, etc.  

8.6.2 CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

Identifica-los seres vivos e clasificalos dentro dos principais grupos taxonómicos. Enumera-los distintos niveis de organización dos seres vivos 

relacionándoos co proceso evolutivo e co desempeño das tres funcións vitais. Identificar as características dos principias tecidos animais e 

vexetais. Explicar os mecanismos básicos que inciden na nutrición tales como inxestión,dixestión, absorción, distribución , produción e 

eliminación de refugallos relacionándoos coa presenza de determinadas estruturas que os fan posibles. Explicar as características básicas da 

nutrición animal nos aspectos da absorción de nutrientes e transporte dos mesmos. Entender a importancia da fotosíntese sen entrar nos 

mecanismos fotoquímicos e bioquímicos Explicar o mantemento das constantes vitais dos organismos entendendo o proceso da coordinación 

neuro-endocrina. Describi-los diferentes modelos reprodutivos e indica-las vantaxes da reprodución sexual sobre a asexual. Desenvolver 

actitudes de cooperación e de participación ordenadas e respectuosas. Recoñecer a importancia que teñen as fontes de información no avance 

das Ciencias, así como o seu carácter non dogmático e a súa provisionalidade.. 

Aplicar as principias teorías sobre a orixe e a evolución da Terra para explicar as características xeolóxicas da mesma. Resolución de problemas 

relativos á estrutura e composición da Terra tales como análise de sismogramas, análise de mapas de fluxo xeotérmico, emprego de datos dos 

meteoritos, gráficas que relacionan a velocidade das ondas coa profundidade. Establecer as características das diferentes capas que constitúen a 

estrutura terrestre Interpretar fenómenos e sucesos planetarios utilizando a teoría da Tectónica global Relacionar os procesos petroxenéticos 

coa teoría da tectónica de placas Coñecer os procesos de formación das rochas magmáticas, metamórficas e sedimentarias. Coñecer os 

principais xacementos minerais do noso contorno e a súa importancia. 

8.6.3.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

 Procedementos de avaliación do aprendizaxe dos alumnos 

1-Nas probas orais ou escritas se poden facer todas aquelas preguntas sobre as cuestións da materia impartida que o profesor ou profesora 

explicara na clase., terá un peso dun 90%. 
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2.- O 10% restante, será de traballos e actividades propostas na clase 

3-Unha avaliación suspensa poderá implicar o suspenso na asignatura. 

4-Cada avaliación terá a súa recuperación antes do fin de curso. 

5.- .ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha proba de recuperación desa materia durante o seguinte 

trimestre, agás a 3ª avaliación, que será recuperábel nun exame final, a realizar no mes de xuño.Os alumnos que despóis das recuperacións teña 

1 avaliación suspensa iró ò exámen final de xuño con unha avaliación. Os que teñan 2 o as tres avaliación suspensas farán o exámen final en 

xuño de toda a materia. 

 8.6.4.CONTIDOS MÍNIMOS 1º BACHARELATO BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 

XEOLOXÍA  

 O fundamento de método sísmico para estudar o interior da Terra: 

 As ondas sísmicas -Concepto de descontinuidade e principais descontinuidades 

 Os modelos xeoquímico e dinámico para representar a estrutura da Terra  

 A astenosfera e a súa importancia na dinámica terrestre 

 Concepto de placa litosférica  

 Concepto de dorsal, Rift, falla transfórmante, fosa oceánica, zona de subducción e plano de Benioff. 

 A teoría da tectónica de placas. Deriva continental e expansión dos fondos oceánicos. Ciclo de Wilson. 

 Relacionar a orixe dos terremotos e dos volcáns coa dinámica das placas. Tectónica. Pregamentos e fracturas da codia. 

 Concepto de mineral. Propiedades dos minerais.  

 Procesos de formación da materia mineral. A cristaloxénese Concepto de rocha. 

 Clasificación xenética das rochas. 
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 Características, formación, clasificación, composición e exemplos dos tipos de rochas. Principais tipos de rochas 

BIOLOXÍA  

 A teoría celular.  

 Diferenzas entre seres unicelulares procariotas e eucariotas  

 Niveis de organización dos seres vivos.  

 A composición química dos seres vivos  

 Compoñentes inorgánicos dos seres vivos (auga e sales minerais).  

 Propiedades e funcións.  

 Compoñentes orgánicos dos seres vivos (glícidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos). Estrutura, propiedades e funcións. 

 Síntese das proteínas.  

 A célula como unidade anatómica e fisiolóxica. Tipos de células.  

 As formas de organización pluricelular  

 Clasificación dos seres vivos. Criterios. Características dos 5 Reinos.  

 Concepto de tecido, órgano, aparato e sistema. Diferenza entre organización talo e cormo. 

 Características e funcións dos principais tecidos vexetais.  

 Características e funcións dos principais tecidos animais.  

 Clasificación do reino plantas Estudio da raíz, tallo e folla.  

 A absorción dos nutrientes nas plantas. A transpiración. O transporte da savia bruta e da elaborada nas plantas.  

 Os tropismos e as nastías  

 A reprodución asexual nas plantas: modalidades. A reprodución sexual e as súas vantaxes. Alternancia de xeracións  
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 Clasificación do Reino Animais  

 Dixestión intracelular e extracelular  

 Anatomía do aparato dixestivo dun vertebrado: o proceso da dixestión A dixestión nos invertebrados. Principais tipos.  

 Tipos de respiración nos animais e estruturas relacionadas. A respiración nos invertebrados. Principais tipos.  

 Circulación aberta e pechada Diferenzas entre arterias, veas e capilares Diferentes tipos de corazón nos animais. Circulación sinxela e 

dobre. A circulación nos invertebrados. Principais tipos. 

 Concepto de excreción. Diferentes órganos excretores dos invertebrados: nefridios e tubos de Malpighi. Aparato excretor dos 

vertebrados. O nefrón.  

 Osistema nervioso dos invertebrados. Principais grupos. O sistema nervioso dos vertebrados: as partes fundamentais Xeración e 

transmisión do impulso nervioso. A sinapses. Principais compoñentes do sistema endócrino dos vertebrados. 

 A reprodución asexual e sexual no reino Animais. Os gametos. Principais órganos reprodutores nos animais. A fecundación. 

 

8.7TEMPORALIZACIÓN BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º BACHARELATO. 

1ª Avaliación:  temas 1-5 

2ª Avaliación: temas 6-11 

3ª Avaliación:12-15 
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C) PROGRAMACIÓN DE ANATOMÍA APLICADA (1º BACH) 

CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, E TRATAMENTO DAS COMPETENCIAS 

CLAVE 
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T
e

m
a

s 
Contidos  Criterios avaliación Estándar aprendizaxe Competencia 

1
 

T
em

a 
1

 

B2.1. Niveis de organización 
do corpo humano. 
B2.2. Funcións vitais. 
B2.3. Órganos e sistemas do 
corpo humano. Localización e 
funcións básicas. 

B2.1. Interpretar o funcionamento do corpo 
humano como o resultado da integración 
anatómica e funcional dos elementos que 
conforman os seus niveis de organización e 
que o caracterizan como unha unidade 
estrutural e funcional. 

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de 
organización do corpo humano. 

CMCCT 

AAB2.1.2. Describe a organización 
xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos. 

CMCCT 

AAB2.1.3. Especifica as funcións 
vitais do corpo humano, sinalando 
as súas características máis 
salientables. 

CMCCT 

AAB2.1.4. Localiza os órganos e os 
sistemas, e relaciónaos coas súas 
funcións. 

CMCCT 

1
 

T
em

as
 2

-3
 

B6.1. Sistema nervioso: 
características, estrutura e 
funcións. Movementos reflexos 
e voluntarios. 
B6.2. Sistema endócrino: 
características, estrutura e 
funcións.  
B6.3. Fisioloxía do sistema de 
regulación na práctica das 
actividades artísticas. 

B6.1. Recoñecer os sistemas de coordinación e 
regulación do corpo humano, especificando a 
súa estrutura e función. 

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as 
función dos sistemas implicados no 
control e na regulación da 
actividade do corpo humano, 
establecendo a asociación entre 
eles. 

CMCCT 

AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas 
entre os movementos reflexos e os 
voluntarios, asociándoos ás 
estruturas nerviosas implicadas 
neles. 

CMCCT 

AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do 
sistema de regulación, indicando as 
interaccións entre as estruturas 
que o integran e a execución de 
actividades artísticas. 

CMCCT 

1
 

T
em

as
 2

-
3

 

B6.4. A función hormonal na 
actividade física. 
B6.5. Equilibrio hídrico, 

B6.2. Identificar o papel do sistema 
neuroendócrino na actividade física, 
recoñecendo a relación entre todos os 

AAB6.2.1. Describe a función das 
hormonas e o importante papel que 
xogan na actividade física. 

CMCCT 
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osmorregulación e 
termoregulación no corpo 
humano: mecanismos de 
acción. 
B6.6. Relación dos sistemas de 
regulación do organismo coa 
actividade física e coas 
actividades artísticas. 

sistemas do organismo humano. AAB6.2.2. Analiza o proceso de 
termorregulación e de regulación 
de augas e sales en relación coa 
actividade física. 

CMCCT 

AAB6.2.3. Valora os beneficios do 
mantemento dunha función 
hormonal para o rendemento físico 
do/da artista. 

CMCCT 

1
 

T
em

a 
4

 

B5.5. Sistema dixestivo: 
características, estrutura e 
funcións. 
B5.6. Fisioloxía do proceso 
dixestivo. 
B5.7. Alimentación e nutrición. 
Tipos de nutrientes. 

B5.2. Recoñecer os procesos de dixestión e 
absorción de alimentos e nutrientes, e explicar 
as estruturas orgánicas implicadas en cada un. 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos 
aparellos e dos órganos que 
interveñen nos procesos de 
dixestión e absorción dos alimentos 
e nutrientes, en relación coas súas 
funcións en cada etapa 

CMCCT 

AAB5.2.2. Distingue os procesos 
que interveñen na dixestión e na 
absorción dos alimentos e dos 
nutrientes, vinculándoos coas 
estruturas orgánicas implicadas en 
cada un. 

CMCCT 

1
 

T
ra

n
sv

er
sa

l B8.2. Metodoloxía científica de 
traballo na resolución de 
problemas sobre o 
funcionamento humano, a 
saúde, a motricidade humana e 
as actividades artísticas. 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación 
experimentais sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a saúde e a 
motricidade humana. 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade indagadora 
e espírito crítico, e recoñece que 
son trazos importantes para 
aprender a aprender 

CAA/CSIEE 

1
 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

B8.3. Traballo en grupo. 
Técnicas de aprendizaxe 
cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, 
interese e capacidade para o traballo en grupo 
e para a asunción de tarefas e 
responsabilidades 

AAB8.3.1. Participa na planificación 
das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as 
decisións tomadas en grupo. 

CAA/CSIEE 

AAB8.3.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, e 
apoia o traballo das demais 
persoas. 

CAA/CSC 
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2
 

T
em

as
 5

-6
 

B5.8. Dieta equilibrada e a súa 
relación coa saúde. Tipos de 
alimentos. Balance enerxético. 
B5.9. Necesidades de 
alimentación en función da 
actividade realizada. 
B5.10. Hidratación. Pautas 
saudables de consumo en 
función da actividade 
realizada. 

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais que 
inciden favorablemente na saúde e no 
rendemento das actividades artísticas 
corporais. 

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 
enerxéticos dos non enerxéticos, en 
relación cunha dieta sa e 
equilibrada. 

CMCCT 

AAB5.3.2. Relaciona a hidratación 
co mantemento dun estado 
saudable, calculando o consumo de 
auga diario necesario en distintas 
circunstancias ou actividades. 

CMCCT 

AAB5.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando o balance 
enerxético entre inxestión e 
actividade, e argumenta a súa 
influencia na saúde e no 
rendemento físico. 

CMCCT 

AAB5.3.4. Recoñece hábitos 
alimentarios saudables e 
prexudiciais para a saúde, e saca 
conclusións para mellorar o 
benestar persoal. 

CMCCT 

2
 

T
em

as
 5

-6
 

B5.11. Trastornos do 
comportamento nutricional: 
dietas restritivas, anorexia e 
bulimia. Efectos sobre a saúde. 
B5.12. Factores sociais e 
derivados da propia actividade 
artística que conducen á 
aparición de distintos tipos de 
trastorno do comportamento 
nutricional. 

B5.4. Identificar os trastornos do 
comportamento nutricional máis comúns e os 
efectos que teñen sobre a saúde. 
 
  

AAB5.4.1. Identifica os principais 
trastornos do comportamento 
nutricional e argumenta os efectos 
que teñen para a saúde. 

CMCCT 

AAB5.4.2. Recoñece os factores 
sociais, incluíndo os derivados do 
propio traballo artístico que 
conducen á aparición nos 
trastornos do comportamento 
nutricional. 
  

CSC 



 

 

 
114 

2
 

T
em

a 
6

 

B5.1. Metabolismo humano. 
B5.2. Principais vías 
metabólicas de obtención de 
enerxía. Metabolismo aeróbico 
e anaeróbico. 
B5.3. Metabolismo enerxético 
e actividade física. 
Mecanismos para a mellora da 
eficiencia de acción. 
B5.4. Mecanismos fisiolóxicos 
presentes na aparición da 
fatiga e no proceso de 
recuperación. 

B5.1. Argumentar os mecanismos enerxéticos 
que interveñen nunha acción motora, co fin de 
xestionar a enerxía e mellorar a eficiencia da 
acción. 

AAB5.1.1. Describe os procesos 
metabólicos de produción de 
enerxía polas vías aeróbica e 
anaeróbica, e xustifica o seu 
rendemento enerxético e a súa 
relación coa intensidade e a 
duración da actividade. 

CMCCT 

AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP 
como transportador da enerxía 
libre, asociándoo coa 
subministración continua e 
adaptada ás necesidades do corpo 
humano. 

CMCCT 

AAB5.1.3. Identifica tanto os 
mecanismos fisiolóxicos que 
conducen a un estado de fatiga 
física como os mecanismos de 
recuperación. 

CMCCT 

2
 

T
em

as
 7

-8
 B4.1. Sistema respiratorio: 

características, estrutura e 
funcións. 

B4.2. Fisioloxía da respiración.  

B4.3. Coordinación da 
respiración co movemento 
corporal e a súa intensidade. 

B4.4. Sistema cardiovascular: 
características, estrutura e 

B4.1. Identificar o papel do sistema 
cardiopulmonar no rendemento das 
actividades artísticas corporais. 

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a 
función dos pulmóns, detallando o 
intercambio de gases que ten lugar 
neles e a dinámica de ventilación 
pulmonar asociada. 

CMCCT 

  

AAB4.1.2. Describe a estrutura e a 
función do sistema cardiovascular, 
explicando a regulación e a 
integración de cada compoñente. 

CMCCT 
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funcións. 

B4.5. Fisioloxía cardíaca e da 
circulación. 

B4.6. Parámetros de saúde 
cardiovascular. Análise de 
hábitos e costumes saudables. 

B4.7. Principios de 
acondicionamento 
cardiopulmonar para a 
mellora do rendemento en 
actividades artísticas que 
requiran de traballo físico. 
 

AAB4.1.3. Relaciona o latexo 
cardíaco, o volume e a capacidade 
pulmonar coa actividade física 
asociada a actividades artísticas de 
diversa índole. 

CMCCT 
2

 

T
em

as
 7

-8
 

B4.8. Características, estrutura 
e funcións do aparello fonador. 
B4.9. Principais patoloxías do 
sistema cardiopulmonar e as 
súas causas. 
B4.10. Principais patoloxías 
que afectan o aparello fonador 
e as súas causas. 
B4.11. Pautas e costumes 
saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación. 

B4.2. Relacionar o sistema cardiopulmonar 
coa saúde, recoñecendo hábitos e costumes 
saudables para o sistema cardiorrespiratorio e 
o aparello de fonación, nas accións motoras 
inherentes ás actividades artísticas corporais e 
na vida cotiá. 

AAB4.2.1. Identifica os órganos 
respiratorios implicados na 
declamación e no canto. 

CMCCT 

AAB4.2.2. Identifica a estrutura 
anatómica do aparello de fonación, 
e describe as interaccións entre as 
estruturas que o integran. 

CMCCT 

AAB4.2.3. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o sistema 
cardiopulmonar en relación coas 
causas máis habituais e cos seus 
efectos nas actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB4.2.4. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o aparello de 
fonación en relación coas causas 
máis habituais. 

CMCCT 

AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e 
costumes saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o aparello de 
fonación, nas accións motoras 
inherentes ás actividades artísticas 
corporais e na vida cotiá. 

CMCCT 
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 B8.1. Utilizar as tecnoloxías da información e 
da comunicación para mellorar o seu proceso 
de aprendizaxe, procurando fontes de 
información axeitadas e participando en 
ámbitos colaborativos con intereses comúns. 

AAB8.1.1. Compila información, 
utilizando as tecnoloxías da 
información e da comunicación, de 
forma sistematizada e aplicando 
criterios de procura que garantan o 
acceso a fontes actualizadas e 
rigorosas na materia. 

CD/CAA 

AAB8.1.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para a súa 
discusión ou difusión. 

CCL/CD 

2
 

T
ra

n
sv

er
sa

l  

B8.2. Metodoloxía científica de 
traballo na resolución de 
problemas sobre o 
funcionamento humano, a 
saúde, a motricidade humana e 
as actividades artísticas. 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación 
experimentais sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a saúde e a 
motricidade humana. 

 AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía 
científica na formulación e na 
resolución de problemas sinxelos 
sobre algunhas funcións 
importantes da actividade artística. 

CMCCT/CAA 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade indagadora 
e espírito crítico, e recoñece que 
son trazos importantes para 
aprender a aprender. 

CAA/CSIEE 

AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos 
de investigación que permitan 
desenvolver proxectos propios. 

CAA/CMCCT/CSIEE 

2
 

T
ra

n
sv

er
sa

l 

B8.3. Traballo en grupo. 
Técnicas de aprendizaxe 
cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, 
interese e capacidade para o traballo en grupo 
e para a asunción de tarefas e 
responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación 
das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as 
decisións tomadas en grupo. 

CAA/CSIEE 

 AAB8.3.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, e 
apoia o traballo das demais 
persoas. 

CAA/CSC 
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3
 

T
em

as
 9

-
1

0
 

B3.1. Estrutura e 
funcionamento do sistema 
locomotor. 
B3.2. Tipos de ósos, músculos 
e articulacións. 
Funcionamento nos 
movementos propios das 
actividades artísticas 

B3.1. Recoñecer a estrutura e o funcionamento 
do sistema locomotor humano en movementos 
propios das actividades artísticas, razoando as 
relacións funcionais que se establecen entre as 
súas partes. 

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a 
función do sistema esquelético en 
relación coa mobilidade do corpo 
humano. 

CMCCT 
  

AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso 
vinculándoo coa súa función. 

CMCCT 

AAB3.1.3. Diferencia os tipos de 
articulacións en relación coa 
mobilidade que permiten. 

CMCCT 

AAB3.1.4. Describe a estrutura e a 
función do sistema muscular, 
identificando a súa funcionalidade 
como parte activa do sistema 
locomotor. 

CMCCT 

AAB3.1.5. Diferencia os tipos de 
músculo en relación coa súa 
función. 

CMCCT 

AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o 
mecanismo da contracción 
muscular. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
9

-1
0

 

B3.4. Anatomía funcional. 
B3.5. Fisioloxía muscular 
B3.6. Biomecánica do 
movemento humano. 
Aplicación aos xestos motores 
das actividades artísticas. 
B3.7. Adaptacións que se 
producen no sistema 
locomotor como resultado da 
práctica sistematizada de 

B3.2. Analizar a execución de movementos 
aplicando os principios anatómicos funcionais, 
a fisioloxía muscular e as bases da 
biomecánica, e establecendo relacións 
razoadas. 
 

 

AAB3.2.1. Interpreta os principios 
da mecánica e da cinética, 
aplicándoos ao funcionamento do 
aparello locomotor e ao 
movemento. 

CMCCT 

AAB3.2.2. Identifica os ósos, as 
articulacións e os músculos 
principais implicados en diversos 
movementos, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

CCL/CMCCT 
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actividade física e de 
actividades artísticas. 

AAB3.2.3. Relaciona a estrutura 
muscular coa súa función na 
execución dun movemento e as 
forzas que actúan neste. 

CMCCT 

AAB3.2.4. Relaciona diferentes 
tipos de pancas coas articulacións 
do corpo humano e coa 
participación muscular nos seus 
movementos. 

CMCCT 

AAB3.2.5. Clasifica os principais 
movementos articulares en función 
dos planos e dos eixes do espazo. 

CMCCT 

AAB3.2.6. Argumenta os efectos da 
práctica sistematizada de exercicio 
físico sobre os elementos 
estruturais e funcionais do sistema 
locomotor, en relación coas 
actividades artísticas e os estilos de 
vida. 

CMCCT 

3
 

T
em

as
 9

-1
0

 

B3.8. Alteracións posturais: 
identificación, causas e 
corrección. 
B3.9. Hábitos saudables de 
hixiene postural na práctica 
das actividades artísticas. 

B3.3. Valorar a corrección postural e 
identificar os malos hábitos posturais, co fin 
de traballar de forma segura e evitar lesións. 

AAB3.3.1. Identifica as alteracións 
máis importantes derivadas do mal 
uso postural e propón alternativas 
saudables. 

CMCCT 

AAB3.3.2. Controla a súa postura e 
aplica medidas preventivas na 
execución de movementos propios 
das actividades artísticas, e valora a 
súa influencia na saúde. 
  

CMCCT/CSIEE 

3
 

T
em

as
 1

1
-

1
2

 

B3.10. Lesións do aparello 
locomotor nas actividades 
artísticas. Hábitos saudables e 
prevención de lesións. 
B3.11. Importancia do 

B3.4. Identificar as lesións máis comúns do 
aparello locomotor nas actividades artísticas, 
en relación coas súas causas fundamentais. 

AAB3.4.1. Identifica as principais 
patoloxías e lesións relacionadas co 
sistema locomotor nas actividades 
artísticas, e xustifica as súas causas 
principais. 

CMCCT 
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quecemento e da volta á calma 
na práctica de actividades 
artísticas. 

AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos 
motores das actividades artísticas, 
aplicando os principios de 
ergonomía, e propón alternativas 
para traballar de forma segura e 
evitar lesións. 

CMCCT/CSIEE 
3

 

T
em

a 
1

1
 

B1.1. Elementos da acción 
motora. Mecanismos de 
percepción, decisión e 
execución. 
B1.2. O movemento humano 
como ferramenta artístico-
expresiva. Conciencia corporal 
e estados psicofísicos. 

B1.1. Analizar os mecanismos que interveñen 
nunha acción motora, relacionándoos coa 
finalidade expresiva das actividades artísticas. 

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os 
elementos da acción motora e os 
factores que interveñen nos 
mecanismos de percepción, 
decisión e execución de 
determinadas accións motoras. 

CMCCT 

AAB1.1.2. Identifica e describe a 
relación entre a execución dunha 
acción motora e a súa finalidade. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
1

1
 

B1.3. Características da 
execución das accións motoras 
propias da actividade artística. 
B1.4. Relación corporal coa 
gravidade e graos de tensión 
muscular. 
B1.5. Capacidades 
coordinativas como 
compoñentes cualitativos das 
accións motoras. 

B1.2. Identificar as características da 
execución das accións motoras propias da 
actividade artística, e describir a súa achega á 
finalidade destas e a súa relación coas 
capacidades coordinativas. 

AAB1.2.1. Detecta as características 
da execución de accións motoras 
propias das actividades artísticas. 

CMCCT 

AAB1.2.2. Propón modificacións 
das características dunha execución 
para cambiar o seu compoñente 
expresivo-comunicativo. 

CCEC/CSIEE 

AAB1.2.3. Argumenta a 
contribución das capacidades 
coordinativas ao desenvolvemento 
das accións motoras. 

CMCCT 

3
 

T
em

a 
1

2
 

B7.1. Posibilidades artístico-
expresivas e de comunicación 
do corpo e do movemento. 
B7.2. Achegas das actividades 
artísticas corporais no 
desenvolvemento persoal 

B7.1. Recoñecer as características principais 
da motricidade humana e o seu papel no 
desenvolvemento persoal e da sociedade. 

AAB7.1.1. Recoñece e explica o 
valor expresivo, comunicativo e 
cultural das actividades practicadas 
como contribución ao 
desenvolvemento integral da 
persoa. 

CSC/CCEC 
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do/da artista e da sociedade. AAB7.1.2. Recoñece e explica o 
valor social das actividades 
artísticas corporais, desde o punto 
de vista tanto de practicante como 
de espectador.  

CSC/CCEC 
3

 

T
em

a 
1

2
 

B7.4. Danza, teatro físico e 
outras manifestacións 
artísticas que lle permiten ao 
ser humano expresarse 
corporalmente. 

B7.2. Identificar as accións que lle permiten ao 
ser humano ser capaz de expresarse 
corporalmente e de relacionarse co seu 
ámbito. 

AAB7.2.1. Identifica os elementos 
básicos do corpo e o movemento 
como recurso expresivo e de 
comunicación. 

CCEC 

AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o 
movemento como medio de 
expresión e de comunicación, e 
valora o seu valor estético. 

CSC/CCEC 

3
 

T
em

a 
1

2
 

B7.4. Toma de conciencia do 
corpo e do espazo. Elementos 
rítmicos. Focos expresivos do 
corpo. 
B7.5. A linguaxe corporal como 
fonte de desenvolvemento 
creativo. 

B7.3. Diversificar e desenvolver as súas 
habilidades motoras específicas con fluidez, 
precisión e control, aplicándoas a distintos 
contextos de práctica artística. 

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos 
elementos técnicos das actividades 
de ritmo e expresión ao servizo da 
intencionalidade. 

CCEC 

AAB7.3.2. Aplica habilidades 
específicas expresivo-
comunicativas para enriquecer as 
posibilidades de resposta creativa. 

CCEC/CSIEE 

3
 

T
ra

n
sv

er
sa

l  

B8.2. Metodoloxía científica de 
traballo na resolución de 
problemas sobre o 
funcionamento humano, a 
saúde, a motricidade humana e 
as actividades artísticas. 

B8.2. Aplicar destrezas de investigación 
experimentais sinxelas coherentes cos 
procedementos da ciencia, utilizándoas na 
resolución de problemas que traten do 
funcionamento do corpo humano, a saúde e a 
motricidade humana. 

AAB8.2.2. Amosa curiosidade, 
creatividade, actividade indagadora 
e espírito crítico, e recoñece que 
son trazos importantes para 
aprender a aprender. 
 

 

CAA/CSIEE 

3
 

T
ra

n
sv

er
s

al
  

B8.3. Traballo en grupo. 
Técnicas de aprendizaxe 
cooperativa. 

B8.3. Demostrar de xeito activo motivación, 
interese e capacidade para o traballo en grupo 
e para a asunción de tarefas e 
responsabilidades. 

AAB8.3.1. Participa na planificación 
das tarefas, asumindo o traballo 
encomendado, e comparte as 
decisións tomadas en grupo. 

CAA/CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Temas 1,2,3,4 Temas 5,6,7,8 Temas 9,10,11,12 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

En 1º de BAC os criterios de cualificación para a avaliación ordinaria son os seguintes: 

80% Probas escritas e/ou orais 

20% 
Producións do alumnado: traballos (individuais, en grupos, en parellas), exposicións,  exercicios de 

aula… 

CONTIDOS MÍNIMOS  

 Funcións vitais do ser humano. 

 Niveis de organización do corpo humano. 

 Estrutura básica da célula eucariota. Orgánulos celulares e as súas funcións. 

 Tecidos corpo humano: epitelial, conectivo, muscular, nervioso, sanguíneo. 

 Planos e eixos anatómicos. 

 Cavidades e rexións anatómicas. 

 Sistema nervioso: características, estrutura e funcións. 

 Movementos reflexos e voluntarios. 

AAB8.3.2. Valora e reforza as 
achegas enriquecedoras dos 
compañeiros e das compañeiras, e 
apoia o traballo das demais 
persoas. 

CAA/CSIEE 
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 Sistema endócrino: características, estrutura e funcións. 

 Sistemas de regulación en relación coa actividade física. 

 Sistema reprodutor. 

 Anatomía do sistema dixestivo. 

 Proceso de dixestión. 

 Enfermidades e trastornos do sistema dixestivo. 

 Concepto de alimento e nutriente (micronutriente e macronutriente). 

 Dieta equilibrada e balance enerxético. 

 Trastornos alimentarios: anorexia, bulimia e obesidade. 

 Concepto de metabolismo e ATP. 

 Necesidades enerxéticas do corpo humano. 

 Enerxía en relación á fatiga física e á recuperación no exercicio. 

 Anatomía e fisioloxía do sistema respiratorio. 

 Patoloxías do sistema respiratorio. 

 Características e anatomía do aparato fonador. 

 Anatomía e fisioloxía do sistema cardiovascular. 

 Factores de risco de enfermidades cardiovasculares. 

 Patoloxías do sistema cardiovascular. 

 Sistema cardiovascular en relación ao exercicio físico. 

 Anatomía do sistema óseo. 

 Modificacións da estrutura ósea. 

 Patoloxías do sistema esquelético. 

 Anatomía e fisioloxía do sistema muscular. 

 Patoloxías e lesións do sistema muscular. 

 Mecanismo de contracción muscular. 

 Biomecánica do movemento do corpo humano. 

 Control postural e de movemento do corpo. 

 Motricidade e expresión corporal. 
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 Técnicas de control corporal. 

 Ténicas de relaxación. 

 

D) PROGRAMACIÓN DE  CULTURA CIENTÍFICA (1º BACH) 

 

 

 

 

 

1. Criterios de avaliación, obxectivos, contidos, actividades, metodoloxía e temporalización 

Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

Bloque 1: Procedementos de traballo 

 

 

 

B1.1. Obter, seleccionar e valorar 

informacións relacionadas con 

temas científicos da actualidade. 

 

 

d 

e 

g 

 

B1.1. A comunicación en ciencia 

e tecnoloxía. O artigo científico. 

Fontes de divulgación científica. 

Elaboración e presentación de 

informes utilizando distintos 

medios. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lecturas e comentarios de 

texto científicos. 

Realización de 

presentacións en Power 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. 

Individual ou grupal. 

 

 

Ao longo 

de todo 

o curso. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

i 

l 

 

Point e exposicións orais na 

aula. 

 

 

B1.2. Valorar a importancia da 

investigación e o 

desenvolvemento tecnolóxico na 

actividade cotiá. 

 

 

a 

b 

o 

 

 

 

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e 

sociedade: perspectiva 

histórica. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor (procuras 

bibliográfica e webgráfica, 

realización de Power Point 

e exposicións orais na aula, 

comentarios de texto 

científicos; e outras). 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Individual 

ou grupal.  Uso das TIC. 

Emprego de técnicas de 

aprendizaxe cooperativa. 

 

 

 

Ao longo 

de todo 

o curso. 

 

B1.3. Comunicar conclusións e 

ideas en distintos soportes a 

públicos diversos, utilizando 

eficazmente as tecnoloxías da 

información e da comunicación 

para transmitir opinións propias 

argumentadas. 

 

 

e 

g 

m 

l 

 

 

 

B1.1. A comunicación en ciencia 

e tecnoloxía. O artigo científico. 

Fontes de divulgación científica. 

Elaboración e presentación de 

informes utilizando distintos 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lecturas e comentarios de 

texto científicos,  procuras 

bibliográficas e 

webgráficas, realización de 

Power Point e exposicións 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Individual 

ou grupal. 

Uso das TICs. Emprego de 

técnicas de aprendizaxe 

 

 

 

Ao longo 

de todo 

o curso. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

 
medios. orais na aula; e outras. cooperativa. 

Bloque 2: A Terra e a vida 

 

 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva 

continental en función das 

evidencias experimentais que a 

apoian. 

 

 

 

 

 

i 

l 

 

 

 

 

 

B2.1. Orixe e formación da 

Terra: deriva continental e 

tectónica de placas. 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Búsquedas 

bibliográfica e webgráfica; 

realización de traballos en 

Power Point e exposicións 

orais na aula. 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Individual 

ou grupal. Uso das TIC. 

Emprego de técnicas de 

aprendizaxe cooperativa. 

 

 

 

2 sesións 

aprox. 

 

B2.2. Explicar a tectónica de 

placas e os fenómenos a que dá 

lugar, así como os riscos como 

 

l 

 

B2.1. Orixe e formación da 

Terra: deriva continental e 

tectónica de placas. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Búsquedas 

bibliográfica e webgráfica; 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

 

 

2 sesións 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

consecuencia destes fenómenos. exposición oral na aula; e 

outras. 

TIC. Individual ou grupal. 
aprox. 

B2.3. Determinar as 

consecuencias do estudo da 

propagación das ondas sísmicas P 

e S, respecto das capas internas 

da Terra. 

 

 

l 

 

 

B2.2. Vulcanismo e terremotos: 

predición e prevención. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica; e outras. 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Emprego de técnicas de 

aprendizaxe cooperativa. 

 

2- 3 

sesións 

aprox. 

 

B2.4. Coñecer e describir os 

últimos avances científicos sobre 

a orixe da vida na Terra e 

enunciar as teorías científicas 

que explican a orixe da vida na 

Terra, diferenciándoas das 

baseadas en crenzas. 

 

 

 

a 

b 

h 

 

 

 

 

 

 

B2.3. Orixe da vida na Terra. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura e comentario de 

textos científicos 

relacionados coa orixe da 

vida na Terra (diferencia 

entre crenzas e teorías 

científicas). 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Individual 

ou grupal. Emprego de 

técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

3 sesións 

aprox. 

B2.5. Establecer as probas que 

apoian a teoría da selección 

 

 

B2.4. Do fixismo ao 

evolucionismo. Evolución a 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

natural de Darwin e utilizala para 

explicar a evolución dos seres 

vivos na Terra, enfrontándoa a 

teorías non científicas. 

 

 

l 

h 

debate: teorías científicas e 

pseudocientíficas sobre a 

evolución. Evolución do ser 

humano 

 

profesor. Búsqueda 

bibliográfica e webgráfica. 

Visualización de vídeos 

relacionados coa evolución 

do ser humano e a teoría 

de selección natural de 

Darwin. 

ditos contidos.  Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Emprego de técnicas de 

aprendizaxe cooperativa. 

2 - 3 

sesións 

aprox. 

B2.6. Recoñecer a evolución 

desde os primeiros homínidos 

ata o ser humano actual e 

establecer as adaptacións que 

nos fixeron evolucionar. 

 

 

 

l 

m 

B2.4. Do fixismo ao 

evolucionismo. Evolución a 

debate: teorías científicas e 

pseudocientíficas sobre a 

evolución. Evolución do ser 

humano 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Búsqueda 

bibliográfica e webgráfica. 

Visualización de vídeos 

relacionados coa evolución 

do ser humano. 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos.  Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

2 - 3 

sesións 

aprox. 

Bloque 3:  Avances en Biomedicina 

 

 

 

B3.1. Analizar a evolución 

histórica na consideración e no 

 

 

 

h 

l 

 

 

 

B3.1. Evolución histórica da 

investigación médica e 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica. Lectura e 

comentario de textos 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

 

 

 

1- 2 

sesións 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

tratamento das doenzas. 
ñ 

farmacéutica. científicos (prensa...) 

relacionados coa 

investigación médica e 

farmacéutica. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

aprox. 

 

B3.2. Distinguir entre o que é 

medicina e o que non o é. 

 

 

 

a 

l 

i 

 

 

B3.1. Evolución histórica da 

investigación médica e 

farmacéutica. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica. Lectura e 

comentario de textos 

científicos (prensa...) 

relacionados coa 

investigación médica e 

farmacéutica. 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

 

1-2 

sesións 

aprox. 

 

 

 

 

B3.3. Valorar as vantaxes que 

suscita a realización dun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B3.2. Últimos avances en 

medicina. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Comentarios sobre a charla 

de transplantes (médicos 

do CHUAC) no Colexio no 

curso 2014-2015. 

Búsqueda bibliográfica e 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

 

 

 

 

2  -3 

sesións 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

transplante e as súas 

consecuencias. 
a 

webgráfica. Realización de 

enquisas sobre os 

transplantes. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

aprox. 

 

 

 

B3.4. Tomar conciencia da 

importancia da investigación 

médico-farmacéutica. 

 

 

 

 

a 

h 

l 

 

 

B3.1. Evolución histórica da 

investigación médica e 

farmacéutica. 

 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica; realización de 

traballos en Power Point e 

exposicións orais na aula, 

prácticas de Laboratorio; e 

outras. 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

 

2 sesións 

aprox. 

B3.5. Facer un uso responsable 

do sistema sanitario e dos 

medicamentos. 

 

a 

B3.3. Valoración crítica da 

información relacionada coa 

medicina. Uso responsable dos 

medicamentos. Patentes. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Búsqueda 

bibliográfica e webgráfica. 

Prácticas de Laboratorio, e 

outras. 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

1-2  

sesións 

aprox. 

B3.6. Diferenciar a información 

procedente de fontes científicas 

 B3.3. Valoración crítica da 

información relacionada coa 
Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

das que proceden de 

pseudociencias ou que 

perseguen obxectivos 

simplemente comerciais. 

b 

e 

i 

 

medicina. Uso responsable dos 

medicamentos. Patentes. 

profesor. Búsqueda 

bibliográfica e webgráfica. 

Prácticas de Laboratorio, e 

outras. 

ditos contidos. Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

2- 3 

sesións 

aprox. 

Bloque 4:  A revolución xenética. 

 

 

 

 

 

B4.1. Recoñecer os feitos 

históricos máis salientables para 

o estudo da xenética. 

 

 

 

 

h 

 

 

 

B4.1. Revolución xenética. 

Xenoma humano. Tecnoloxías 

do ADN recombinante e 

enxeñaría xenética. Aplicacións. 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura de textos 

científicos e cuestións 

sobre revolución xenética, 

o xenoma humano ou as 

tecnoloxías do ADN 

recombinante e a 

enxeñaría xenética. 

 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento de 

ditos contidos.  Uso das 

TICs. Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

 

 

3 sesións 

aprox. 

  B4.1. Revolución xenética. 

Xenoma humano. Tecnoloxías 
Actividades adecuadas aos A oportuna para o  



 

 

 
131 

Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

B4.2. Obter, seleccionar e valorar 

informacións sobre o ADN, o 

código xenético, a enxeñaría 

xenética e as súas aplicacións 

médicas. 

 

e 

g 

i 

l 

 

do ADN recombinante e 

enxeñaría xenética. Aplicacións. 

contidos, que considere o 

profesor. Lectura de textos 

científicos e cuestións 

sobre revolución xenética, 

o xenoma humano ou as 

tecnoloxías do ADN 

recombinante e a 

enxeñaría xenética. 

 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

3 sesións 

aprox. 

 

B4.3. Coñecer os proxectos que 

se desenvolven actualmente 

como consecuencia de descifrar 

o xenoma humano, tales como 

HapMap e Encode. 

 

 

 

c 

i 

l 

 

B4.1. Revolución xenética. 

Xenoma humano. Tecnoloxías 

do ADN recombinante e 

enxeñaría xenética. Aplicacións. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura de textos 

científicos e cuestións 

sobre os proxectos do 

xenoma humano. 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

2 sesións 

aprox. 

 

 

B4.4. Describir e avaliar as 

 

 

 

 

B4.1. Revolución xenética. 

Xenoma humano. Tecnoloxías 

do ADN recombinante e 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura de textos 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

 

 

2- 3 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

aplicacións da enxeñaría xenética 

na obtención de fármacos, 

transxénicos e terapias xénicas. 

i 

l 

enxeñaría xenética. Aplicacións. científicos relacionados cos 

contidos e análise 

/comentario posterior dos 

mesmos. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

sesións 

aprox. 

 

 

B4.5. Valorar as repercusións 

sociais da reprodución asistida e 

a selección e a conservación de 

embrións. 

 

 

a 

b 

 

 

B4.2. Técnicas de reprodución 

asistida: implicacións éticas e 

sociais. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Lectura de textos 

científicos relacionados 

coas técnicas de 

reprodución asistida,  e as 

súas implicacións éticas e 

sociais. 

 

 

A oportuna para o  

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

2 - 3 

sesións 

aprox. 

 

 

 

 

B4.6. Analizar os posibles usos da 

clonación. 

 

 

 

b 

l 

 

 

B4.3. Células nai e clonación: 

aplicacións e perspectivas de 

futuro. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura e comentario de 

textos científicos, e 

visualización de vídeos 

relacionados coas células 

nai e a clonación. 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos.  Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

2 - 3 

sesións 

aprox. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

 

B4.7. Establecer o método de 

obtención dos tipos de células 

nai, así como a súa 

potencialidade para xerar 

tecidos, órganos e ata 

organismos completos. 

 

 

 

i 

l 

 

 

B4.3. Células nai e clonación: 

aplicacións e perspectivas de 

futuro. 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Búsqueda 

bibliográfica ou webgráfica, 

e lectura de textos 

científicos sobre os tipos 

de células nai. 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

2 – 3 

sesións 

aprox. 

B4.8. Identificar algúns 

problemas sociais e dilemas 

morais debidos á aplicación da 

xenética: obtención de 

transxénicos, reprodución 

asistida e clonación. 

 

a 

b 

c 

 

B4.4. Xenética e sociedade. 

Bioética. 

 

 

 

 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. Debate sobre a 

bioética: problemas sociais 

e dilemas morais debidos á 

aplicación da xenética 

(transxénicos, técnicas de 

reprodución asistida e 

clonación). 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

2 sesións 

aprox. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

 

 

Bloque 5:  Tecnoloxías de información e comunicación 

 

B5.1. Coñecer a evolución que 

experimentou a informática 

desde os primeiros prototipos 

ata os modelos máis actuais, 

sendo consciente do avance 

logrado en parámetros tales 

como tamaño, capacidade de 

procesamento, almacenamento, 

conectividade, portabilidade, etc. 

 

 

 

 

g 

h 

i 

p 

 

 

 

 

B5.1. Orixe, evolución e análise 

comparativa dos equipamentos 

informáticos. 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Lectura de textos 

científicos e comentario / 

debate posterior na aula. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica sobre os 

equipamentos 

informáticos. 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

 

2 

sesións 

aprox. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B5.2. Incorporación da 
tecnoloxía dixital á vida cotiá. 

B5.3. Características e 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

 

 

B5.2. Determinar o fundamento 

dalgúns dos avances máis 

significativos da tecnoloxía 

actual. 

 

 

 

i 

l 

especificacións de 
equipamentos. Análise e 

comparativa desde o punto de 
vista do/da usuario/a. 

profesor.  Lectura e 

comentario posterior de 

textos científicos sobre a 

incorporación da 

tecnoloxía dixital á vida 

cotiá. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica.Debate na aula. 

Realización de Power Point 

e posterior exposición en 

clase. 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

2 - 3 

sesións 

aprox. 

 

 

 

B5.3. Tomar conciencia dos 

beneficios e dos problemas que 

pode orixinar o constante avance 

tecnolóxico. 

 

 

 

 

a 

i 

 

 

 

B5.4. Vantaxes e inconvenientes 
da evolución tecnolóxica. 

Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica. 

Debate na aula sobre as 

vantaxes e inconvenientes 

da evolución tecnolóxica, e 

o consumismo asociado ás 

 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs.  

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

 

 

 

 

2 - 3 

sesións 

aprox. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

novas tecnoloxías. 

 

cooperativa. 

 

B5.4. Valorar de forma crítica e 

fundamentada os cambios que 

internet está a provocar na 

sociedade. 

 

 

 

b 

 

B5.5. Internet na vida cotiá. 
Beneficios e problemas 

asociados ao uso de internet. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Debate na aula sobre os 

cambios que internet 

provoca na sociedade. 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

2 sesións 

aprox. 

 

B5.5. Efectuar valoracións 

críticas, mediante exposicións e 

debates, acerca de problemas 

relacionados cos delitos 

informáticos, o acceso a datos 

persoais e os problemas de 

socialización ou de excesiva 

dependencia que pode causar o 

seu uso. 

 

 

a 

b 

c 

e 

g 

h 

 

 

 

B5.5. Internet na vida cotiá. 

Beneficios e problemas 

asociados ao uso de internet. 

Actividades adecuadas aos 

contidos, que considere o 

profesor. 

Búsqueda bibliográfica e 

webgráfica sobre o uso de 

Internet. 

Debate na aula sobre os 

beneficios e os problemas 

do uso de Internet. 

 

 

A oportuna para o 

desenvolvemento dos 

contidos. Uso das TICs. 

Individual ou grupal. 

Técnicas de aprendizaxe 

cooperativa. 

 

 

 

 

2 sesións 

aprox. 
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Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

 

TRIMESTRES UNIDADES 
Nº SESIÓNS 

Aprox. 

1º 

 

 

     Unidade Didáctica 1: Ciencia e sociedade.   (Tema 1 libro de texto) 

 

6 

 

 

      Unidade Didáctica 2: Tectónica de placas. Riscos e catástrofes naturais.   (Tema 2 libro de texto) 

 

 

6 

 

      Unidade Didáctica 3: A orixe e a evolución da vida.   (Tema 3 libro de texto) 

    

 

7 

2º 

(15 sesións 

 

      Unidade Didáctica 3: A orixe e a evolución da vida .  (Continuación tema 3 libro) 
2 



 

 

 
138 

Criterios de avaliación Obxectivos Contidos Actividades Metodoloxía Nº de 

sesións 

aprox.) 
 

      Unidade Didáctica 4: Avances en Biomedicina.   (Tema 4 libro de texto) 

 

6 

 

 

      Unidade Didáctica 5:  A revolución xenética: Biotecnoloxía.   (Temas 5 e 6 do libro de texto) 

  

 

7 

 

3º 

(17 sesións 

aprox.) 

      Unidade Didáctica 5: A revolución xenética: Biotecnoloxía.  (Continuación temas 5-6 do libro) 5 

 

      Unidade Didáctica 6:  Tecnoloxías da información e comunicación.   (Tema 7 libro de texto) 

                        (Esta Unidade se traballará tamén na materia optativa de TICs) 

7 

      Unidade Didáctica 7:  A tecnoloxía, motor de cambio das relacións sociais.   (Tema 8 do libro de texto) 5 

 

2. Criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave, instrumentos de avaliación   
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

B1.1. Obter, seleccionar e 

valorar informacións 

relacionadas con temas 

científicos da actualidade. 

CCIB1.1.1. Analiza un texto 

científico e valora de forma 

crítica o seu contido. 

CAA 

CCL 

Realización de controles e exames; e 

actividades relacionadas cos contidos 

(comentarios de textos científicos). 

CCIB1.1.2. Presenta información 

sobre un tema tras realizar 

unha procura guiada de 

fontes de contido científico, 

utilizando tanto os soportes 

tradicionais como internet. 

 

CCL 

CD 

CAA 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos e 

traballos de exposición oral na aula. 

 

B1.2. Valorar a 

importancia da 

investigación e o 

desenvolvemento 

tecnolóxico na actividade 

cotiá. 

 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da 

investigación científica como 

motor da nosa sociedade e a 

súa importancia ao longo da 

historia. 

 

 

CAA 

CCEC 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos 

(traballos individuais ou grupais, 

exposicións orais na aula...) 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

 

B1.3. Comunicar 

conclusións e ideas en 

distintos soportes a 

públicos diversos, 

utilizando eficazmente as 

tecnoloxías da 

información e da 

comunicación para 

transmitir opinións 

propias argumentadas. 

 

 

 

CCIB1.3.1. Comenta artigos 

científicos divulgativos 

realizando valoracións críticas 

e análise das consecuencias 

sociais, e defende en público 

as súas conclusións. 

 

 

 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

outras actividades relacionadas cos 

contidos (comentarios críticos de 

artigos científicos; defensas en público; 

exposicións orais na aula). 

 

 

 

B2.1. Xustificar a teoría de 

deriva continental en 

función das evidencias 

experimentais que a 

apoian. 

 
 

 

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría 

de deriva continental a partir 

das probas xeográficas, 

paleontolóxicas, xeolóxicas e 

paleoclimáticas. 

 

 

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

B2.2. Explicar a tectónica 

de placas e os fenómenos 

a que dá lugar, así como 

os riscos como 

consecuencia destes 

fenómenos. 

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de 

placas para explicar a 

expansión do fondo oceánico 

e a actividade sísmica e 

volcánica nos bordos das 

placas. 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos; 

traballos de exposición oral na aula. 

CCIB2.2.2. Nomea e explica 

medidas preditivas e 

preventivas para o vulcanismo 

e os terremotos. 

 

B2.3. Determinar as 

consecuencias do estudo 

da propagación das ondas 

sísmicas P e S, respecto 

das capas internas da 

Terra. 

 

CCIB2.3.1. Relaciona a 

existencia de capas terrestres 

coa propagación das ondas 

sísmicas a través delas. 

 

 

CAA 

 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B2.4. Coñecer e describir CCIB2.4.1. Coñece e explica as 

teorías acerca da orixe da vida 

 

CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

os últimos avances 

científicos sobre a orixe da 

vida na Terra e enunciar 

as teorías científicas que 

explican a orixe da vida na 

Terra, diferenciándoas das 

baseadas en crenzas. 

na Terra.   

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos; e 

traballos de exposición oral na aula. 

CCIB2.4.2. Describe as últimas 

investigacións científicas en 

torno ao coñecemento da 

orixe e o desenvolvemento da 

vida na Terra. 

 

 

CCEC 

  

 

 

 

B2.5. Establecer as probas 

que apoian a teoría da 

selección natural de 

Darwin e utilizala para 

explicar a evolución dos 

seres vivos na Terra, 

enfrontándoa a teorías 

non científicas. 

CCIB2.5.1. Describe as probas 

biolóxicas, paleontolóxicas e 

moleculares que apoian a 

teoría da evolución das 

especies. 

 

 

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos e 

traballos de exposición oral na aula. 

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías 

de Darwin e Lamarck para 

explicar a selección natural. 

 

CMCCT 

CCIB2.5.3. Enfronta o 

neodarwinismo coas 

explicacións non científicas 

sobre a evolución. 

 

CMCCT 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

 

 

B2.6. Recoñecer a 

evolución desde os 

primeiros homínidos ata o 

ser humano actual e 

establecer as adaptacións 

que nos fixeron 

evolucionar. 

CCIB2.6.1. Establece as etapas 

evolutivas dos homínidos ata 

chegar ao Homo Sapiens, 

salientando as súas 

características fundamentais, 

como a capacidade cranial e 

altura. 

 

 

CMCCT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; e 

actividades relacionadas cos contidos; 

traballos de exposición oral na aula. 

CCIB2.6.2. Valora de forma 

crítica as informacións 

asociadas ao Universo, á Terra 

e á orixe das especies, 

distinguindo entre 

información científica real, 

opinión e ideoloxía. 

 

 

CSC 

B3.1. Analizar a evolución 

histórica na consideración 

CCIB3.1.1. Coñece a evolución 

histórica dos métodos de 

 

CCEC 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

e no tratamento das 

doenzas. 

diagnóstico e tratamento das 

doenzas. 

 

Realización de controles e exames; e 

actividades relacionadas cos contidos. 

 

 

B3.2. Distinguir entre o 

que é medicina e o que 

non o é. 

 

 

 

 

 

CCIB3.2.1. Establece a 

existencia de alternativas á 

medicina tradicional, 

valorando o seu fundamento 

científico e os riscos que levan 

consigo. 

 

CSC 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos e 

traballos de exposición oral na aula. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

 

B3.3. Valorar as vantaxes 

que suscita a realización 

dun transplante e as súas 

consecuencias. 

 

 

CCIB3.3.1. Propón os 

transplantes como alternativa 

no tratamento de certas 

doenzas, valorando as súas 

vantaxes e os seus 

inconvenientes. 

 

 

 

 

CSC 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos e 

traballos de exposición oral na aula. 

 

 

B3.4. Tomar conciencia da 

importancia da 

investigación médico-

farmacéutica. 

 

 

CCIB3.4.1. Describe o proceso 

que segue a industria 

farmacéutica para descubrir, 

desenvolver, ensaiar e 

comercializar os fármacos. 

 

 

 

 

CMCCT 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos, 

prácticas de Laboratorio e traballos de 

exposición oral na aula. 

B3.5. Facer un uso 

responsable do sistema 

sanitario e dos 

medicamentos. 

 

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade 
de facer un uso racional da 

sanidade e dos medicamentos. 
CSC 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos e 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

traballos de exposición oral na aula. 

B3.6. Diferenciar a 

información procedente 

de fontes científicas das 

que proceden de 

pseudociencias ou que 

perseguen obxectivos 

simplemente comerciais. 

 

CCIB3.6.1. Discrimina a 
información recibida sobre 

tratamentos médicos e 
medicamentos en función da 

fonte consultada. 

CCL 

CSIEE 

 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B4.1. Recoñecer os feitos 

históricos máis 

salientables para o estudo 

da xenética. 

CCIB4.1.1. Coñece e explica o 
desenvolvemento histórico dos 
estudos levados a cabo dentro 

do campo da xenética. CCEC 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B4.2. Obter, seleccionar e 

valorar informacións 

sobre o ADN, o código 

xenético, a enxeñaría 

xenética e as súas 

aplicacións médicas. 

CCIB4.2.1. Sabe situar a 
información xenética que posúe 
calquera ser vivo, establecendo 
a relación xerárquica entre as 
estruturas, desde o nucleótido 
ata os xenes responsables da 

herdanza. 

CAA 

CD 

 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

B4.3. Coñecer os 

proxectos que se 

desenvolven actualmente 

como consecuencia de 

descifrar o xenoma 

humano, tales como 

HapMap e Encode. 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a 
forma en que se codifica a 

información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de 

obter o xenoma completo dun 
individuo e descifrar o seu 

significado. 

CMCCT 

 

 

Realización de controles e exames; e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B4.4. Describir e avaliar as 

aplicacións da enxeñaría 

xenética na obtención de 

fármacos, transxénicos e 

terapias xénicas. 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as 
aplicacións da enxeñaría 
xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e 

terapias xénicas. 

 

CCL 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B4.5. Valorar as 

repercusións sociais da 

reprodución asistida e a 

selección e a conservación 

de embrións. 

CCIB4.5.1. Establece as 
repercusións sociais e 

económicas da reprodución 
asistida e a selección e 

conservación de embrións. 

CSIEE 

CSC 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B4.6. Analizar os posibles 

usos da clonación. 

 

CCIB4.6.1. Describe e analiza as 
posibilidades que ofrece a 

clonación en diferentes campos. CAA 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

contidos. 

B4.7. Establecer o método 

de obtención dos tipos de 

células nai, así como a súa 

potencialidade para xerar 

tecidos, órganos e ata 

organismos completos. 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de 

células nai en función da súa 

procedencia e da súa 

capacidade xenerativa, e 

establece en cada caso as 

aplicacións principais. 

 

 

 

CMCCT 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

 

 

 

 

 

CCIB4.8.1. Valora de xeito 

crítico os avances científicos 

relacionados coa xenética, os 

seus usos e as súas 

consecuencias médicas e 

sociais. 

 

CSC 

 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

 

 

 

 

B4.8. Identificar algúns 

problemas sociais e 

dilemas morais debidos á 

aplicación da xenética: 

obtención de 

transxénicos, reprodución 

asistida e clonación. 

 

 

 

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e 

os inconvenientes dos 

alimentos transxénicos, 

razoando a conveniencia ou 

non do seu uso. 

 

 

 

CMCCT 

CSIEE 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

    

B5.1. Coñecer a evolución 

que experimentou a 

informática desde os 

primeiros prototipos ata 

os modelos máis actuais, 

sendo consciente do 

avance logrado en 

parámetros tales como 

CCIB5.1.1. Recoñece a 

evolución histórica do 

computador en termos de 

tamaño e capacidade de 

proceso. 

 

CCEC 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

CCIB5.1.2. Explica como se 

almacena a información en 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

tamaño, capacidade de 

procesamento, 

almacenamento, 

conectividade, 

portabilidade, etc. 

diferentes formatos físicos, 

tales como discos duros, 

discos ópticos e memorias, 

valorando as vantaxes e os 

inconvenientes de cada un. 

CCL 

CD 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

 

 

 

 

B5.2. Determinar o 

fundamento dalgúns dos 

avances máis significativos 

da tecnoloxía actual. 

CCIB5.2.1. Compara as 

prestacións de dous 

dispositivos dados do mesmo 

tipo, un baseado na 

tecnoloxía analóxica e outro 

na dixital. 

 

 

 

CD 

 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

actividades relacionadas cos contidos; e 

traballos de exposición oral na aula. 

CCIB5.2.2. Explica como se 

establece a posición sobre a 

superficie terrestre coa 

información recibida dos 

sistemas de satélites GPS ou 

GLONASS. 

 

 

CD 

CCIB5.2.3. Establece e describe 

a infraestrutura básica que 

require o uso da telefonía 

móbil. 

 

CD 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

CCIB5.2.4. Explica o 

fundamento físico da 

tecnoloxía LED e as vantaxes 

que supón a súa aplicación en 

pantallas planas e 

iluminación. 

 

CD 

CMCCT 

CCIB5.2.5. Coñece e describe as 

especificacións dos últimos 

dispositivos, valorando as 

posibilidades que lle poden 

ofrecer ás persoas usuarias. 

 

CD 

B5.3. Tomar conciencia 

dos beneficios e dos 

problemas que pode 

orixinar o constante 

avance tecnolóxico. 

 

CCIB5.3.1. Valora de xeito 

crítico a constante evolución 

tecnolóxica e o consumismo 

que orixina na sociedade. 

 

 

CSC 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

B5.4. Valorar de forma 

crítica e fundamentada os 

cambios que internet está 

a provocar na sociedade. 

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das 
redes sociais, sinalando as 

vantaxes que ofrecen e os riscos 
que supoñen. 

 

CSIEE 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

CCIB5.4.2. Determina os 
problemas aos que se enfronta 
internet e as solucións que se 

barallan. 

 

CSIEE 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

CCIB5.4.3. Utiliza con 
propiedade conceptos 

especificamente asociados ao 
uso de internet. 

 

CD 

B5.5. Efectuar valoracións 

críticas, mediante 

exposicións e debates, 

acerca de problemas 

relacionados cos delitos 

informáticos, o acceso a 

datos persoais e os 

problemas de 

socialización ou de 

excesiva dependencia que 

pode causar o seu uso. 

CCIB5.5.1. Describe en que 
consisten os delitos informáticos 

máis habituais. 

 

CSC 

 

 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a 
necesidade de protexer os datos 

mediante encriptación, 
contrasinal, etc. 

 

 

CD 
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Comp. 

clave 

Instrumentos de avaliación 

 

B5.6. Demostrar que se é 

consciente da importancia 

das novas tecnoloxías na 

sociedade actual, 

mediante a participación 

en debates, elaboración 

de redaccións e/ou 

comentarios de texto. 

 

 

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións 

sociais do desenvolvemento 

tecnolóxico. 

 

 

CCL 

CSC 

 

 

Realización de controles e exames; 

traballos de exposición oral na aula e 

outras actividades relacionadas cos 

contidos. 

 

CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

Os criterios de cualificación para a avaliación ordinaria son os seguintes: 

80% Probas escritas e/ou orais 

20% 
Producións do alumnado: traballos (individuais, en grupos, en parellas), exposicións,  exercicios de 

aula… 
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E) PROGRAMACIÓN DE BIOLOXÍA (2º BACH) 

 

1.  Secuenciación de contidos. 

2.  Temporalización, obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe avaliables e competencias clave por unidade 

didáctica. 

3.  Avaliación 

3.1Criterios de avaliación por unidade dos contidos mínimos 

4-Criterios de cualificación. 

5.Temporalizaci 

1.  SECUENCIACIÓN DE CONTIDOS 

 

Unidade 1: Os compoñentes químicos da célula 

Os enlaces químicos e a súa importancia en Bioloxía 

Os bioelementos  

As biomoléculas. Características e clasificación 

A auga  

Os sales minerais 

O medio celular 

 

Unidade 2: Os glícidos 
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Os glícidos: características xerais e clasificación 

As osas ou monosacáridos 

Os ósidos 

 

Unidade 3: Os lípidos 

Características xerais dos lípidos 

Os ácidos graxos 

Lípidos con funcións de reserva enerxética e protectora 

Os lípidos estruturais das membranas 

Os lípidos con outras funcións 

 

Unidade 4: As proteínas e a acción enzimática 

Os aminoácidos 

O enlace peptídico 

A estrutura das proteínas 

Propiedades e funcións das proteínas 

Clasificación das proteínas 

Os enzimas e o seu mecanismo de acción 

A cinética enzimática 

A regulación da acción enzimática 
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As vitaminas 

 

Unidade 5: Os nucleótidos e os ácidos nucleicos 

Os nucleótidos 

O ADN 

O ARN 

Outros nucleótidos de interese 

Para investigar:  

 Como separar azucres redutores 

 Como separar proteínas 

 Como ordenar moléculas de ADN 

 

Unidade 6: A célula e as envolturas celulares 

A teoría celular 

Os modelos de organización celular 

A membrana plasmática 

O transporte a través da membrana plasmática 

Diferenciacións da membrana. Unións 

Outras envolturas e cubertas celulares 

Para investigar: 
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 O microscopio óptico e o electrónico, e a preparación de mostras 

 Outros métodos de estudo da célula 

 

Unidade 7: Os orgánulos celulares (I) 

O hialoplasma e o citoesqueleto 

As estruturas formadas por microtúbulos 

Os ribosomas e as inclusións citoplasmáticas 

O sistema de endomembranas: o retículo endoplasmático 

O sistema de endomembranas: o aparato de Golgi 

O sistema de endomembranas: orgánulos non enerxéticos 

 

Unidade 8: Os orgánulos celulares (II) 

O núcleo celular 

Os orgánulos membranosos enerxéticos: as mitocondrias 

Os orgánulos membranosos enerxéticos: os plastos 

O intercambio de gases 

 

Unidade 9: O ciclo celular 

O ciclo celular 

A meiose 
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Os significados biolóxicos da mitose e da meiose 

O control do ciclo celular e a apoptose 

 

Unidade 10: O metabolismo (I). O catabolismo 

O metabolismo. Xeneralidades 

Os intermediarios transportadores 

Os procesos catabólicos. Xeneralidades 

A glicólise 

A respiración celular e resumo do balance da respiración celular 

As fermentacións 

O ciclo de Krebs e outras rutas metabólicas 

 

Unidade 11: O metabolismo (II). O anabolismo 

O anabolismo 

Introdución á fotosíntese 

A fase luminosa e a fase escura da fotosíntese  

Os factores que inflúen na fotosíntese 

A quimiosíntese 

 

Unidade 12: A xenética mendeliana 
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Conceptos xerais de xenética mendeliana 

Os traballos de Mendel e as leis de Mendel 

A teoría cromosómica da herdanza  

As variacións da herdanza mendeliana 

A xenética do sexo e as enfermidades ligadas á herdanza do cromosoma X 

Como resolver problemas de xenética 

 

Unidade 13: A base molecular da herdanza 

O ADN contén a mensaxe xenética 

A replicación do ADN 

A transcrición 

O código xenético 

A tradución 

A regulación da expresión xénica 

 

Unidade 14: Xenética e evolución 

As mutacións e a súa clasificación 

As mutacións segundo a súa magnitude 

Os axentes mutaxénicos 

Os mecanismos de reparación do ADN 
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As mutacións e o cancro 

O darwinismo e o neodarwinismo 

A xenética de poboacións 

Alternativas ao neodarwinismo 

As evidencias da evolución 

 

 

Unidade 15: As formas acelulares e os microorganismos 

Os virus 

Outras formas acelulares 

Os microorganismos do reino moneras 

Os microorganismos do reino protoctistas 

Os microorganismos do reino fungos 

Os microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos 

Os microorganismos e as enfermidades 

Para investigar: Os métodos de estudo dos microorganismos 

 

Unidade 16: A biotecnoloxía 

Que é a biotecnoloxía 

Obtención de fragmentos de ADN 
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A secuenciación do ADN 

O Proxecto Xenoma Humano 

A transferencia nuclear. A clonación 

Aplicacións da biotecnoloxía na industria 

Aplicacións en agricultura e gandería 

Aplicacións da biotecnoloxía en medicina 

Aplicacións da biotecnoloxía no medio ambiente 

Aspectos éticos e sociais da biotecnoloxía 

 

Unidade 17: O sistema inmunitario 

Os mecanismos defensivos do organismo 

A composición do sistema inmunitario 

Os antíxenos 

Os anticorpos 

A resposta inmunitaria inespecífica 

A resposta inmunitaria específica 

 

Unidade 18: As alteracións do sistema inmunitario 

A inmunidade 

A inmunidade adaptativa activa 
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A inmunidade adaptativa pasiva 

As inmunopatoloxías 

Os transplantes e o sistema inmunitario 

O cancro e o sistema inmunitario 

 

2 CONTIDOS. CRITERIOS DE AVALIACIÓN. ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE. COMPETENCIAS CLAVE  

Unidade    

 

 

Contidos Criterios de 

avaliación 

 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

 

 

1 

 

Compoñentes 

químicos da vida. 

Concepto de 

bioelemento. Tipos, 

propiedades e 

funcións dos 

bioelementos.  Os 

enlaces químicos e 

a súa importancia 

en bioloxía. -

Biomoléculas: 

concepto, 

clasificación e 

técnicas de 

separación.  

Biomoléculas 

 Determinar as 

propiedades 

fisicoquímicas dos 

bioelementos que 

os fan 

indispensables 

para a vida. 

Relacionar os 

enlaces químicos 

coa súa 

importancia 

biolóxica. -

Argumentar as 

razóns polas que a 

auga e os sales 

minerais son 

fundamentais nos 

Describe técnicas 

instrumentais e 

métodos físicos e 

químicos que 

permiten o 

illamento das 

moléculas e a súa 

contribución ao 

grande avance da 

experimentación 

biolóxica. -

Clasifica os tipos 

de bioelementos 

relacionando cada 

un coa súa 

proporción e coa 

súa función 

. CAA  

CMCCT 

 CD 
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inorgánicas. 

Estrutura e 

propiedades 

fisicoquímicas da 

auga que a fan unha 

molécula 

imprescindible para 

a vida. Funcións dos 

sales minerais. -

Fisicoquímica das 

dispersións acuosas. 

Difusión, osmose e 

diálise. 

procesos 

biolóxicos. - 

biolóxica - 

Discrimina os 

enlaces químicos 

que permiten a 

formación de 

moléculas 

inorgánicas e 

orgánicas 

presentes nos 

seres vivos -

Relaciona a 

estrutura química 

da auga coas súas 

funcións biolóxicas 

-Distingue os tipos 

de sales minerais, 

e relaciona a 

composición coa 

función - 

Contrasta e realiza 

experiencias dos 

procesos de 

difusión, osmose e 

diálise, e 

interpreta a súa 

relación coa 

concentración 

salina das células 

2 Biomoléculas 

orgánicas: 

concepto, 

Recoñecer e 

identificar os tipos 

de moléculas que 

Recoñece e 

clasifica os tipos 

de biomoléculas 

- CAA 

 CMCC 
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clasificación, 

estrutura, 

propiedades e 

funcións biolóxicas 

de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos 

nucleicos. 

constitúen a 

materia viva, e 

relacionalos coas 

súas respectivas 

funcións 

biolóxicas na 

célula 

 Identificar os 

tipos de 

monómeros que 

forman as 

macromoléculas 

biolóxicas e os 

enlaces que os 

unen. -Determinar 

a composición 

química e 

describir a 

función, a 

localización e 

exemplos das 

principais 

biomoléculas 

orgánicas. a  

orgánicas, e 

relaciona a súa 

composición 

química coa súa 

estrutura e coa 

súa función. -

Deseña e realiza 

experiencias 

identificando en 

mostras biolóxicas 

a presenza de 

moléculas 

orgánicas -

Contrasta e 

relaciona os 

procesos de 

diálise, 

centrifugación e 

electroforese, e 

interpreta a súa 

relación coas 

biomoléculas 

orgánicas - 

Identifica os 

monómeros e 

distingue os 

enlaces químicos 

que permiten a 

síntese das 

macromoléculas: 

enlaces 

T CD 

CSIEE 
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Oglicosídico, 

enlace éster, 

enlace peptídico e 

enlace O-

nucleosídico - 

Describe a 

composición e a 

función das 

principais 

biomoléculas 

orgánicas 

3 -Enzimas: concepto, 

clasificación, 

propiedades e 

funcións. Catálise 

enzimática. 

Activación e 

inhibición 

enzimática. 

Alosterismo. - 

Vitaminas: 

concepto, 

clasificación e 

funcións 

-Comprender e 

diferenciar a 

función 

biocatalizadora 

dos encimas, con 

valoración da súa 

importancia 

biolóxica. -Sinalar 

a importancia das 

vitaminas para o 

mantemento da 

vida 

-Contrasta o papel 

fundamental dos 

encimas como 

biocatalizadores, e 

relaciona as súas 

propiedades coa 

súa función 

catalítica. - 

Identifica os tipos 

de vitaminas 

asociando a súa 

imprescindible 

función coas 

doenzas que 

preveñen. 

CAA  

CMCCT  

CD 

4 - A célula como 

unidade estrutural e 

funcional dos seres 

vivos. Teoría 

 Establecer as 

diferenzas 

estruturais e de 

composición entre 

- Esquematiza os 

orgánulos 

citoplasmáticos e 

recoñece as súas 

CAA 

CMCCT 

CD 
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celular. - Evolución 

dos métodos de 

estudo das células. 

Preparación e 

procesamento das 

mostraspara a 

observación ao 

microscopio óptico e 

electrónico. - 

Morfoloxía 

celular.Composición, 

estrutura, funcións e 

propiedades das 

envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

-Modelos de 

organización celular 

en procariotas e 

eucarióticas. Células 

animais e vexetais - 

Observación 

microscópica de 

células procariotas e 

eucariotas tanto 

animais como 

vexetais 

células 

procariotas e 

eucarióticas. - 

Interpretar e 

identificar a 

estrutura dunha 

célula eucariótica 

animal e dunha 

vexetal, 

representar os 

seus orgánulos e 

describir a súa 

función. 

estructuras - 

Analiza a relación 

entre a 

composición 

química, a 

estrutura e a 

ultraestructura 

dos orgánulos 

celulares, e a súa 

función 

CSIEE 

 

5 

 

 Ciclo celular. -

División celular. 

Mitose en células 

animais e vexetais. - 

Meiose. Necesidade 

-Analizar o ciclo 

celular e 

diferenciar as súas 

fases. -Distinguir e 

identificar os tipos 

- Identifica as fases 

do ciclo celular, e 

explica os 

principais procesos 

que acontecen en 

CAA 

 CCL  

CMCCT  
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biolóxica da meiose 

para a reprodución 

sexual. Importancia 

da reprodución 

sexual na evolución 

dos seres vivos -

Observación de 

células en mitose. 

Estudo das fases da 

división celular. - 

Meiose. Necesidade 

biolóxica da meiose 

para a 

reproduciónsexual. 

Importancia da 

reprodución sexual 

na evolución dos 

seres vivos. 

de división celular, 

e desenvolver os 

acontecementos 

que teñen lugar en 

cada fase. -

Argumentar a 

relación da meiose 

coa variabilidade 

xenética das 

especies. 

cada unha. -

Recoñece en 

microfotografías e 

esquemas as fases 

da mitose e da 

meiose, e indica os 

acontecementos 

básicos que se 

producen en cada 

unha. -Establece as 

analoxías e as 

diferenzas máis 

significativas entre 

mitose e meiose - 

Resume a relación 

da meiose coa 

reprodución 

sexual, o aumento 

da variabilidade 

xenética e a 

posibilidade de 

evolución das 

especies. 

CSIEE 

 

6 

-Importancia da 

membrana nos 

fenómenos de 

transporte. Tipos de 

transporte. 

Endocitose e 

exocitose. 

-Examinar e 

comprender a 

importancia das 

membranas na 

regulación dos 

intercambios 

celulares para o 

-Compara e 

distingue os tipos e 

os subtipos de 

transporte a través 

das membranas, e 

explica 

detalladamente as 

CAA 

CCL 

CSIEE 
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mantemento da 

vida, e realizar 

experiencias sobre 

a plasmolise e a 

turxescencia. 

características de 

cada un. 

7 -Introdución ao 

metabolismo: 

catabolismo e 

anabolismo. - 

Reaccións 

metabólicas: 

aspectos 

enerxéticos e de 

regulación. -

Respiración celular: 

o seu significado 

biolóxico. Orgánulos 

celulares implicados 

no proceso 

respiratorio. -

Diferenzas entre as 

vías aeróbicas e 

anaeróbicas. - As 

fermentacións e as 

súas aplicacións. 

Observación do 

proceso de 

fermentación 

mediante lévedos. -

Fotosíntese: 

localización celular 

-Comprender e 

diferenciar os 

procesos de 

catabolismo e 

anabolismo, e 

establecer a 

relación entre 

ambos. -Describir 

as fases da 

respiración 

celular, 

identificando rutas 

e produtos iniciais 

e finais. -

Diferenciar a vía 

aeróbica da 

anaeróbica -

Pormenorizar os 

procesos que 

teñen lugar en 

cada fase da 

fotosíntese -

Xustificar a 

importancia 

biolóxica da 

fotosíntese como 

Define e interpreta 

os procesos 

catabólicos e os 

anabólicos, así 

como os 

intercambios 

enerxéticos 

asociados a eles. - 

Sitúa, a nivel 

celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar 

onde se produce 

cada un destes 

procesos, e 

diferenza en cada 

caso as rutas 

principais de 

degradación e de 

síntese, e os 

encimas e as 

moléculas máis 

importantes 

responsables dos 

devanditos 

procesos. -Valora a 

importancia das 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

CSC 
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en procariotas e 

eucarióticas. Etapas 

do proceso 

fotosintético. 

Balance global. -

Importancia 

biolóxica da 

fotosíntese - 

Quimiosíntese. 

proceso de 

biosíntese, 

individual para os 

organismos pero 

tamén global no 

mantemento da 

vida na Terra. -

Argumentar a 

importancia da 

quimiosíntese. 

fermentacións en 

numerosos 

procesos 

industriais, e 

recoñece as súas 

aplicacións -

Identifica e 

clasifica os tipos de 

organismos 

fotosintéticos. 

- Localiza a nivel 

subcelular onde se 

leva a cabo cada 

fase, e destaca os 

procesos que 

teñen lugar. - 

Contrasta a 

importancia 

biolóxica da 

fotosíntese para o 

mantemento da 

vida na Terra. -

Valora o papel 

biolóxico dos 

organismos 

quimiosintéticos. 

8 -Xenética molecular. 

Importancia 

biolóxica do ADN 

como portador da 

-Analizar o papel 

do ADN como 

portador da 

información 

-Describe a 

estrutura e a 

composición 

química do ADN, e 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 
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información 

xenética. Concepto 

de xene -Replicación 

do ADN. Etapas da 

replicación. 

Diferenzas entre o 

proceso replicativo 

entre eucarióticas e 

procariotas. -ARN: 

tipos e funcións. - 

Fluxo da 

información 

xenética nos seres 

vivos. -Expresión dos 

xenes. Transcrición 

e tradución 

xenéticas en 

procariotas e 

eucarióticas. O 

código xenético na 

información 

xenética. 

- Resolución de 

problemas de 

xenética molecular. 

- Regulación da 

expresión xénica. -

Mutacións: tipos. 

Axentes 

mutaxénicos. - 

Mutacións e cancro. 

xenética. -

Distinguir as 

etapas da 

replicación e os 

encimas 

implicados nela. -

Establecer a 

relación do ADN 

coa síntese de 

proteínas. -

Determinar as 

características e as 

funcións dos ARN. 

-Elaborar e 

interpretar 

esquemas dos 

procesos de 

replicación, 

transcrición e 

tradución, e a 

regulación da 

expresión xénica -

Definir o concepto 

de mutación e 

distinguir os 

principais tipos e 

axentes 

mutaxénicos 

-Relacionar 

mutación e 

cancro. Destacar a 

recoñece a súa 

importancia 

biolóxica como 

molécula 

responsable do 

almacenamento, a 

conservación e a 

transmisión da 

información 

xenética. - 

Diferenza as 

etapas da 

replicación e 

identifica os 

encimas 

implicados nela. -

Establece a 

relación do ADN co 

proceso da síntese 

de proteínas - 

Diferenza os tipos 

de ARN e a función 

de cada un nos 

procesos de 

transcrición e 

tradución. -

Recoñece e indica 

as características 

fundamentais do 

código xenético, e 

aplica ese 

CCL 

CSC 
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- Implicacións das 

mutacións na 

evolución e na 

aparición de novas 

especies. 

importancia das 

mutacións na 

evolución das 

especies. 

coñecemento á 

resolución de 

problemas de 

xenética molecular 

- Interpreta e 

explica esquemas 

dos procesos de 

replicación, 

transcrición e 

tradución - Resolve 

exercicios 

prácticos de 

replicación, 

transcrición e 

tradución, e de 

aplicación do 

código xenético -

Identifica e 

distingue os 

encimas principais 

relacionados cos 

procesos de 

transcrición e 

tradución. -

Describe o 

concepto de 

mutación e 

establece a súa 

relación cos fallos 

na transmisión da 

información 
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xenética - Clasifica 

as mutacións e 

identifica os 

axentes 

mutaxénicos máis 

frecuentes. - 

Asocia a relación 

entre a mutación e 

o cancro, e 

determina os 

riscos que implican 

algúns axentes 

mutaxénicos - 

Destaca a 

importancia das 

mutacións na 

evolución e na 

aparición de novas 

especies. 

9 -Enxeñaría xenética. 

Principais liñas 

actuais de 

investigación. 

Organismos 

modificados 

xeneticamente. - 

Proxecto xenoma: 

repercusións sociais 

e valoracións éticas 

da manipulación 

xenética e das novas 

Desenvolver os 

avances máis 

recentes no 

ámbito da 

enxeñaría 

xenética, así como 

as súas 

aplicacións. - 

Analizar os 

progresos no 

coñecemento do 

xenoma humano e 

-Resume e realiza 

investigacións 

sobre as técnicas 

desenvolvidas nos 

procesos de 

manipulación 

xenética para a 

obtención de 

organismos 

transxénicos. -

Recoñece e indica 

os descubrimentos 

CAA 

CSC 

CCEC 

CSIEE 
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terapias xénicas. a súa influencia 

nos novos 

tratamentos. 

máis recentes 

sobre o xenoma 

humano e as súas 

aplicacións en 

enxeñaría 

xenética, e valora 

as súas 

implicacións éticas 

e sociais 

10 -Xenética 

mendeliana. Teoría 

cromosómica da 

herdanza. 

Determinismo do 

sexo e herdanza 

ligada ao sexo e 

influída polo sexo. - 

Evidencias do 

proceso evolutivo -

Darwinismo e 

neodarwinismo: 

teoría sintética da 

evolución. - Xenética 

de poboacións. 

Frecuencias xénicas 

e a súa relación coa 

evolución -A 

mutación e a 

recombinación 

xénica como 

procesos que xeran 

-Formular os 

principios da 

xenética 

mendeliana, 

aplicando as leis 

da herdanza na 

resolución de 

problemas, e 

establecer a 

relación entre as 

proporcións da 

descendencia e a 

información 

xenética. - 

Diferenciar 

evidencias do 

proceso evolutivo. 

- Recoñecer e 

diferenciar os 

principios da 

teoría darwinista e 

neodarwinista. - 

-Analiza e predí 

aplicando os 

principios da 

xenética 

mendeliana, os 

resultados de 

exercicios de 

transmisión de 

carácteres 

autosómicos, 

carácteres ligados 

ao sexo e influídos 

polo sexo - 

Argumenta 

evidencias que 

demostran o feito 

evolutivo - 

Identifica os 

principios da teoría 

darwinista e 

neodarwinista, e 

compara as súas 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CCL 

CCEC 
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cambios e 

adaptacións. 

Principios da 

selección natural. -

Evolución e 

biodiversidade. -

Proceso de 

especiación. 

Modelos de 

especiación. 

Relacionar o 

xenotipo e as 

frecuencias 

xénicas coa 

xenética de 

poboacións e a 

súa influencia na 

evolución -

Recoñecer e 

indicar a 

importancia da 

mutación e a 

recombinación 

como motores da 

evolución. - 

Analizar os 

factores que 

incrementan a 

biodiversidade e a 

súa influencia no 

proceso de 

especiación. 

diferenzas. - 

Distingue os 

factores que 

inflúen nas 

frecuencias 

xénicas. - 

Comprende e 

aplica modelos de 

estudo das 

frecuencias xénicas 

na investigación 

privada e en 

modelos teóricos. - 

Ilustra a relación 

entre mutación e 

recombinación, o 

aumento da 

diversidade e a súa 

influencia na 

evolución dos 

seres vivos- 

Distingue tipos de 

especiación e 

identifica os 

factores que 

posibilitan a 

segregación dunha 

especie orixinal en 

dúas especies 

diferentes. 
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11 -Microbioloxía. 

Concepto de 

microorganismo. 

Microorganismos 

con organización 

celular e sen ela. - 

Virus, outras formas 

acelulares e 

partículas infectivas 

subvirais. Bacterias. 

Fungos 

microscópicos. 

Protozoos. Algas 

microscópicas. - 

Observación 

microscópica de 

protozoos, algas e 

fungos. -Métodos de 

estudo dos 

microorganismos. 

Esterilización e 

pasteurización. -

Realización de 

experiencias de 

cultivo de 

microorganismos -

Microorganismos 

nos ciclos 

xeoquímicos. - 

Microorganismos 

como axentes 

-Diferenciar os 

tipos de 

microorganismos 

en función da súa 

organización 

celular -Describir 

as características 

estruturais e 

funcionais dos 

grupos de 

microorganismos. 

-Identificar os 

métodos de 

illamento, cultivo 

e esterilización 

dos 

microorganismos - 

Valorar a 

importancia dos 

microorganismos 

nos ciclos 

xeoquímicos. - 

Recoñecer e 

numerar as 

doenzas máis 

frecuentes 

transmitidas polos 

microorganismos, 

utilizando o 

vocabulario 

axeitado 

-Clasifica os 

microorganismos 

no grupo 

taxonómico ao que 

pertencen. -Analiza 

a estrutura e a 

composición dos 

microorganismos e 

relaciónaas coa súa 

función. - Describe 

técnicas 

instrumentais que 

permiten o 

illamento, o cultivo 

e o estudo dos 

microorganismos 

para a 

experimentación 

biolóxica. -

Recoñece e explica 

o papel 

fundamental dos 

microorganismos 

nos ciclos 

xeoquímicos - 

Relaciona os 

microorganismos 

patóxenos máis 

frecuentes coas 

doenzas que 

orixinan - Analiza a 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

CD 

CAA 
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produtores de 

doenzas. -

Biotecnoloxía. 

Utilización dos 

microorganismos 

nos procesos 

industriais: produtos 

elaborados por 

biotecnoloxía. -

Realización de 

experiencias con 

microorganismos 

fermentadores 

relacionado con 

elas - Avaliar as 

aplicacións da 

biotecnoloxía e a 

microbioloxía na 

industria 

alimentaria e 

farmacéutica, e na 

mellora do medio. 

intervención dos 

microorganismos 

en numerosos 

procesos naturais 

e industriais, e as 

súas numerosas 

aplicacións - 

Recoñece e 

identifica os tipos 

de 

microorganismos 

implicados en 

procesos 

fermentativos de 

intereseindustrial - 

Valora as 

aplicacións da 

biotecnoloxía e a 

enxeñaría xenética 

na obtención de 

produtos 

farmacéuticos, en 

medicina e en 

biorremediación, 

para o 

mantemento e a 

mellora do medio. 

12 -Concepto actual de 

inmunidade. 

Sistema inmunitario. 

Defensas internas 

-Desenvolver o 

concepto actual 

de inmunidade. -

Distinguir 

Analiza os 

mecanismos de 

autodefensa dos 

seres vivos e 

CAA 

CSC 
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inespecíficas -

Inmunidade 

específica: 

características e 

tipos (celular e 

humoral). Células 

responsables. - 

Identificación de 

células inmunitarias 

mediante a súa 

observación. -

Mecanismo de 

acción da resposta 

inmunitaria. 

Memoria 

inmunolóxica. - 

Antíxenos e 

anticorpos. 

Estrutura dos 

anticorpos. Formas 

de acción. A súa 

función na resposta 

inmune. - Reacción 

antíxeno-anticorpo: 

tipos e 

características. 

- Inmunidade 

natural e artificial ou 

adquirida. Soros e 

vacinas. A súa 

importancia na loita 

inmunidade 

inespecífica e 

específica, así 

como as súas 

células respectivas 

-Discriminar 

resposta inmune 

primaria e 

secundaria. -

Definir os 

conceptos de 

antíxeno e 

anticorpo, e 

identificar a 

estrutura dos 

anticorpos. -

Diferenciar os 

tipos de reacción 

antíxenoanticorpo. 

-Diferenciar 

inmunidade 

natural e artificial, 

e soro e vacina. -

Investigar a 

relación entre as 

disfuncións do 

sistema inmune e 

algunhas 

patoloxías 

frecuentes. -

Analizar e 

identifica os tipos 

de resposta 

inmunitaria - 

Describe as 

características e os 

métodos de acción 

das células 

implicadas na 

resposta inmune. - 

Compara as 

características da 

resposta inmune 

primaria e 

secundaria. - 

Define os 

conceptos de 

antíxeno e de 

anticorpo, e 

recoñece a 

estrutura e a 

composición 

química dos 

anticorpos. - 

Clasifica os tipos 

de reacción 

antíxenoanticorpo 

e resume as 

características de 

cada un. - Destaca 

a importancia da 

memoria 

CCEC 

CSIEE 

CD 

CCL 



 

 

 
178 

contra as doenzas 

infecciosas. -

Disfuncións e 

deficiencias do 

sistema inmunitario. 

Alerxias e 

inmunodeficiencias. 

- Sistema 

inmunitario e 

cancro. - A SIDA e os 

seus efectos no 

sistema inmunitario. 

- Doenzas 

autoinmunes - 

Anticorpos 

monoclonais e 

enxeñaría xenética. -

Transplante de 

órganos e 

problemas de 

rexeitamento. 

Reflexión ética 

sobre a doazón de 

órganos, medula e 

sangue. 

describir o ciclo do 

virus do VIH. -

Describir o 

proceso de auto 

Argumentar e 

valorar os avances 

da inmunoloxía e a 

enxeñaría xenética 

nos tratamentos 

con anticorpos 

monoclonais e os 

transplantes de 

órganos, e a 

problemática do 

rexeitamento 

 

inmunolóxica no 

mecanismo de 

acción da resposta 

inmunitaria e 

asóciaa coa síntese 

de vacinas e soros. 

- Resume as 

principais 

alteracións e 

disfuncións do 

sistema 

inmunitario, e 

analiza as 

diferenzas entre 

alerxias e 

inmunodeficiencias 

- Describe o ciclo 

de 

desenvolvemento 

do VIH. - Clasifica e 

cita exemplos das 

doenzas 

autoinmunes máis 

frecuentes, así 

como os seus 

efectos sobre a 

saúde - Recoñece e 

valora as 

aplicacións da 

inmunoloxía e da 

enxeñaría xenética 
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para a produción 

de anticorpos 

monoclonais - 

Describe os 

problemas 

asociados ao 

transplante de 

órganos, e 

identifica as células 

que actúan. - 

Clasifica e entende 

os tipos de 

transplantes, e 

relaciona os 

avances neste 

ámbito co impacto 

futuro na doazón 

de órganos, 

medula e sangue 

 

.3.AVALIACIÓN 

 

3.1CRITERIOS DE AVALIACIÓN POR UNIDADE DOS CONTIDOS MÍNIMOS 

1.- OS COMPOÑENTES QUÍMICOS DA CÉLULA. 

1. Coñecer a clasificación dos bioelementos, sinalando algunhas das súas propiedades. 

2. Citar algunhas propiedades dos enlaces interatómicos e intermoleculares. 

3. Explicar as funcións biolóxicas da auga e describir as propiedades desta que as xustifican. 
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4. Sinalar de que forma se poden atopar os sales minerais nos seres vivos, indicando exemplos e coñecendo as súas funcións biolóxicas 

máis relevantes. 

5. Coñecer os procesos de osmose e presión osmótica 

6. Coñecer como funciona un sistema tampón nos seres vivos. 

7. Indicar qué é unha dispersión coloidal, os seus compoñentes e algunhas das súas propiedades. 

2.- OS GLÍCIDOS 

1. Coñecer as características, función e clasificación dos glícidos. 

2. Distinguir a estereoisomería e a actividade óptica de diferentes monosacáridos. 

3. Identificar monosacáridos, as súas propiedades e funcións. 

4. Comprender o proceso de ciclación dun monosacárido, indicando o nome das formas anoméricas resultantes. 

5. Formular a reacción de formación do enlace O-glicosídico. 

6. Identificar a fórmula dun disacárido, así como coñecer a función e localización dos principais disacáridos de interese biolóxico. 

7. Recoñecer os principais polisacáridos de interese biolóxico, establecendo diferenzas entre eles en cando a localización, función e 

estrutura. 

8. Coñecer a función biolóxica dalgúns heterósidos. 

 

3.- OS LÍPIDOS 

1. Coñecer a heteroxeneidade do grupo dos lípidos e clasificalos. 

2. Recoñecer, formulas e clasificar os ácidos graxos, sinalando as súas características máis relevantes. 

3. Identificar e construír a estrutura molecular dun lípido simple e dun lípido complexo, sinalando as súas funcións biolóxicas. 

4. Describir a estrutura molecular dos diferentes tipos de lípidos insaponificables, sinalando exemplos de cada un e importancia biolóxica. 
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5. Entender o comportamento dos diferentes tipos de lípidos no medio acuoso, así como as súas propiedades para a constitución das 

membranas biolóxicas. 

6. Recoñecer as principais funcións dos lípidos. 

1. Describir o concepto de lípidos e clasificalos segundo a súa estrutura. 

2. Escribir a fórmula xeral dun ácido graxo, describindo as súas características químicas. Clasificar os ácidos graxos segundo a presenza ou 

non de dobres enlaces. 

3. Esc Realizar ou Identificar ou esquemas de lípidos saponificables, coñecer a súa clasificación e importancia biolóxica. ribir a reacción de 

esterificación e saponificación. 

4. Realizar ou identificar esquemas sinxelos que representen a estrutura molecular dos lípidos insaponificables, coñecer a súa clasificación 

e a importancia biolóxica de cada un deles. 

5. Coñecer o comportamento dos diferentes tipos de lípidos no medio acuoso, relacionando esta propiedade coa estrutura das membranas 

biolóxicas. 

6. Comprender e coñecer a importancia biolóxica dos lípidos. 

4. AS PROTEÍNAS 

1. Coñecer a fórmula xeral dos aminoácidos, describindo as súas propiedades e comportamento químico. 

2. Clasificar os aminoácidos, sinalando exemplos de cada grupo. 

3. Formular a reacción de formación do enlace peptícido, indicando os grupos implicados. 

4. Describir a estrutura primaria, secundaria, terciaria e cuaternaria das proteínas. 

5. Coñecer a clasificación de proteínas, citando exemplos de cada grupo e a súa función correspondente. 

6. Comprender as propiedades das proteínas e a súa importancia biolóxica. 

7. Describir as diferentes funcións que desempeñan as proteínas con exemplos concretos. 

8. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos encimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 
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5. OS NUCLEÓTIDOS E OS ÁCIDOS NUCLEICOS 

1. Coñecer e nomear os compoñentes dos nucleótidos, así como a forma en que se unen. 

2. Describir entre que grupos se establece o enlace fosfodiéster 

3. Establecer diferenzas entre o ADN e o ARN en canto a localización, composición, estrutura e función. 

4. Describir a estrutura e función do ADN 

5. Coñecer os niveis de organización do ADN en eucariotas e procariotas. 

6. Describir a estrutura e función dos diferentes tipos de ARN. 

 

6. A CÉLULA E AS ENVOLTURAS CELULARES 

1. Coñecer e comprender os postulados da teoría celular, así como os principais fitos no descubrimento da célula. 

2. Enumerar as diferenzas e analoxías entre as células eucariotas e procariotas . 

3. Indicar as diferenzas e analoxías entre a célula animal da vexetal. 

4. Indicar as diferenzas e analoxías entre a célula animal da vexetal. 

5. Sinalar os distintos compoñentes da membrana celular indicando a súa estrutura e función. 

6. Coñecer e comprender o diferentes tipos de transporte a través da membrana plasmática. 

7. Coñecer as diferenciacións da membrana ou unión.. Comprender que a matriz extracelular é un produto de secreción celular que 

acumula moléculas sintetizadas por esta. 

8. Coñecer a estrutura, composición e funcións dos diferentes tipos de paredes celulares. Distinguir a parede celular como unha envoltura 

grosa e ríxida exclusiva das células vexetais .Saber identificalas en imáxenes de diferentes técnicas microscópicas de observación.. 

9. Sinalar diferentes métodos de análises do material biolóxico e diferenciar entre os diferentes tipos de microscopio. 
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7. OS ORGÁNULOS CELULARES (I) 

1. Saber describir  a estrutura e función do citoplasma. 

2. Coñecer os diferentes tipos de inclusións citoplasmáticas e as células que as presentan 

3. Comparar os diferentes compoñentes do citoesqueleto, sinalando as funcións en que participan. 

4. Recoñecer a través de esquemas ou fotografías a estrutura de centríolos, cilios e flaxelos. 

5. Sinalar a localización, estrutura e función dos ribosomas. 

6. Describir a estrutura e función da matriz extracelular das células animais. 

7. Recoñecer a importancia da parede celular, a súa estrutura e as funcións que leva a cabo. 

8.OS ORGÁNULOS CELULARES (II) 

1. Coñecer as características do núcleo 

2. Coñecer a morfoloxía , os tipos, a estrutura e a función dos cromosomas 

3. Describir e analizar a estrutura das mitocondrias e os cloroplastos. 

 

9.O CICLO CELULAR 

1. Coñecer as etapas da vida dunha célula, así como as súas características principais. 

2. Describir as diferentes etapas do ciclo celular, sinalando o que ocorre en cada unha delas. 

3. Describir as fases da división celular, cariocinese e citocinese, e recoñecer as súas diferenzas entre células animais e vexetais 

4. Comprender os procesos de reprodución sexual e asexual, sinalando as vantaxes e inconvenientes de cada unha delas. 

5. Recoñecer e representar de forma esquemática as etapas da meiose para unha determinada dotación cromosómica, tanto en células 

animais coma en vexetais. 

6. Coñecer as diferenzas e analoxías entre os procesos de división celular mitótica e meiótica. 
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7. Distinguir os tres tipos biolóxicos, sinalando as etapas haploides e diploides do mesmo, así como o momento en que se produce a 

meiose. 

8. Comprender o significado biolóxico da mitose 

 

10.O METABOLISMO CELULAR (I). O CATABOLISMO 

. 

1. Entender o concepto de metabolismo, os seus tipos e as diferenzas entre catabolismo e anabolismo. 

2. Recoñecer a estrutura e compoñentes das encimas, identificando a encima que cataliza unha determinada reacción. 

3. Clasificar os distintos tipos de vitaminas e coñecer a función que realizan 

4. Describir como se produce a actividade encimática, interpretando gráficas de cinética encimática. 

5. Coñecer a localización celular dos etapas do catabolismo dos glícidos, sinalando produtos iniciais e finais de cada fase, así como balance 

enerxético de cada unha. 

6. Describir os diferentes tipos de fermentación e o seu interese industrial 

7. Localizar e describir as principais etapas do catabolismo dos lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. 

 

11. O METABOLISMO (II) O ANABOLISMO 

1. Indicar a importancia biolóxica da fotosíntese e coñecer os pigmentos implicados no proceso así como os compoñentes dos 

fotosistemas. 

2. Clasificar os diferentes organismos segundo a súa forma de nutrición. 

3. Diferencias as fases da fotosíntese, coñecendo os produtos iniciais, finais, localización celular e importancia biolóxica. 

4. Coñecer as etapas principais do ciclo de Calvin, a súa localización celular e a súa importancia biolóxica 

5. Interpretar gráficas dos factores que inflúen no rendemento fotosintético. 
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6. Describir o proceso de quimiosíntese, comparando eses procesos cos fotosintéticos en canto a fonte de enerxía utilizada e organismos 

implicadosCoñecer algúns exemplos de rutas anabólicas, a súa relación coas rutas catabólicas, a súa localización celular, significado e 

importancia biolóxica 

 

12- XENÉTICA MENDELIANA 

1. Establecer os distintos tipos de mutacións e o seu fundamento, así como os efectos 

2. que producen algunhas delas 

3. Describir os diferentes tipos de axentes mutaxénicos, así como as accións que levan a cabo. 

4. Establecer a relación entre cancro e ADN así como os factores que interveñen no desenvolvemento dun tumor. 

5. Analizar a contribución das mutacións ao proceso evolutivo. 

6. Explicar os factores nos que se basea o estudo xenético das poboacións. 

7. Entender o concepto de especie e o proceso de especiación. 

 

 

13.  A BASE MOLECULAR DA HERDANZA 

 

1. Recoñecer ao ADN como molécula portadora da información xenética. 

2. Coñecer as características xerais da duplicación do ADN e establecer as diferenzas en células procariotas e eucariotas. Coñecer as 

características xerais da duplicación do ADN e establecer as diferenzas en células procariotas e eucariotas. 

3. Coñecer os mecanismos de transcrición e tradución, indicando as diferenzas entre células procariotas e eucariotas. 

4. Explicar con claridade o fluxo de información xenética nos seres vivos. 
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5. Resolver exercicios prácticos de replicación, transcrición, tradución, de aplicación do código xenético, así como a elaboración e 

interpretación de esquemas dos procesos dados. Sinalar as diversas formas de regulación da expresión xénica en células procariotas 

(modelo do operón) e en células eucariotas. 

14.XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

1. Establecer os distintos tipos de mutacións e o seu fundamento, así como os efectos que producen algunhas delas 

2. Describir os diferentes tipos de axentes mutaxénicos, así como as accións que levan a cabo. 

3. Establecer a relación entre cancro e ADN así como os factores que interveñen no desenvolvemento dun tumor. 

4. Analizar a contribución das mutacións ao proceso evolutivo. 

5. Explicar os factores nos que se basea o estudo xenético das poboacións. 

6. Entender o concepto de. especie e o proceso de especiación. 

15-AS FORMAS ACELULARES E OS MICROORGANISMOS 

1. Explica o concepto de microorganismo, sinalando os principais grupos que engloba. 

2. Describe a estrutura e función de bacterias e arqueobacterias. 

3. Indica as características e exemplos dos diferentes grupos de bacterias e arqueobacterias. 

4. Describe a estrutura e función dos microorganismos eucariotas. 

5. Explicar o papel acelular dos virus, indicando a súa estrutura e clasificación. 

6. Describe os ciclos líticos e lisoxénico dos virus, establecendo as principais diferenzas existentes entre eles. 

7. Coñece  a existencia e particularidades de viroides e prións. 

8. Explica os conceptos de patóxeno, biota normal, microorganismo oportunista, enfermidade infecciosa e zoonose. 

9. Explica os mecanismos de entrada dos patóxenos no hospedador e os factores de virulencia. 

10. Sinala a enfermidade e a forma de transmisión de determinados microorganismos. 
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11. Describe os principais métodos utilizados para o cultivo, manipulación e control de microorganismos 

12. Describe a relación dos microorganismos e os ciclos bioxeoquímicos. 

 

16.A BIOTECNOLOXÍA 

1. Coñecer as principais ferramentas e os pasos que se seguen nun proxecto sinxelo de enxeñaría xenética. 

2. Indicar algunhas das aplicacións da enxeñaría xenética en agricultura, farmacia, sanidade, alimentación e en procesos de interese 

ambiental. 

3. Definir a clonación e as células nai, sinalando o seu interese biolóxico, e interpretar os pasos seguidos nun proceso de clonación de 

organismos. 

4. Definir anticorpo monoclonal e explicar as súas aplicacións. 

5. Explicar o significado e importancia do Proxecto Xenoma Humano. 

6. Sinalar as repercusións económicas, sociais e éticas que expón á nosa sociedade a manipulación xenética. 

7. Coñecer os obxectivos e procedementos empregados na biotecnoloxía para a produción de substancia terapéuticas, alimentos, no 

medio ambiente e na enxeñaría xenética. 

17. O SISTEMA INMUNITARIO. 

1. Sinalar os mecanismos de defensa inespecíficos. Indicar os seus compoñentes e os mecanismos empregados. 

2. Coñecer os distintos tipos de inmunidade, sinalando exemplos de cada unha delas. 

3. Enumerar os compoñentes do sistema inmunitario e indicar a súa función 

4. Diferenciar a resposta humoral e a celular. 

5. Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo e describir a súa natureza. 

6. Diferenciar entre resposta inmune primaria e secundaria. Explicar os mecanismos de acción do sistema de complemento e do interferón. 

18.AS ALTERACIÓNS DO SISTEMA INMUNITARIO 
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1. Definir o concepto de autoinmunidade, sinalando algunhas enfermidades autoinmunes. 

2. Definir o concepto de hipersensibilidade, diferenciar os seus dous tipos principais e explicar os mecanismos de aparición das alerxias 

3. Diferenciar entre inmunodeficiencias conxénitas e adquiridas. Sinalar algúns exemplos. 

4. Explicar os efectos da Sida no sistema inmunolóxico, sinalando os mecanismos de transmisión do VIH e as formas de evitar o seu 

contaxio. 

5. Explicar como se desenvolve un tumor e os mecanismos de control inmunitario destes. 

6. Diferenciar os diferentes tipos de enxertos, así como as causas implicadas na aparición de tumores. 

7. Indicar os principais tratamentos para suplir deficiencias do sistema inmunolóxico ou para evitar o rexeitamento de transplantes. 

8. Comparar as vantaxes e inconvenientes da sueroterapia e a vacinación, sinalando os diferentes tipos de vacinas. 

 

4CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN. 

 

1ª Avaliación 1ª Proba : 50% 

2ª Proba: 50% 

 

                30% 

2ª Avaliación 1ª Proba: 50% 

2ª Proba: 50% 

 

                30% 
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3ª Avaliación 1ª Proba : 80% 

2ª Proba: 20% 

 

                 40% 

  CUALIFICACIÓN FINAL 

 

 

 

 

 Terase en conta a correcta expresión oral e escrita: presentación, redacción. Outra variable será o uso adecuado da terminoloxía 

científica. 

 A cualificación basearase fundamentalmente nos exames que leven a cabo durante o curso académico. (Escritos,orais) 

 Para aprobar cada unha das avaliacións ao longo do curso e no seu caso o exame final será necesario obter unha nota mínima de 4,5 nas 

probas escritas. 

 A nota final será o resultado das tres avaliacións, según os porcentaxes exposto arriba, máis as das posibles recuperacións.  

- Se un alumno aprobase a 3ª Avaliación , a súa cualificación final será 5, ainda que tivese algunha avaliación anterior suspensa. 

 

 Cando un alumno non poida presentarse a un exame  deberá xustificalo para poder realizalo.  

 alumno que non se presente a un exame de avaliación, será considerado insuficiente nesa avaliación.  

 alumno/a que na avaliación final non aprobe a materia, deberá presentarse ás probas de setembro con toda ela. Para aprobala será 

necesario ter un 5. A nota de setembro basearase exclusivamente na que se obteña no exame da devandita convocatoria.  
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 Suspenderase a avaliación na que o alumno utilice medios pouco éticos, é dicir, que tente copiar ou copie durante o exame, modifíqueo, 

obteña información a través dun dispositivo móbil, MP3, etc. 

 

5.TEMPORALIZACIÓN DA MATERIA BIOLOXÍA DE 2º Bach. 

1ª AVALIACIÓN: 

Tema a 1-6  

2ª AVALIACIÓN. 

Tema 7-13 

3º AVALIACIÓN 

Tema 14.-18.  
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F) PROGAMACIÓN DE CIENCIAS DA TERRAE DO MEDIOAMBIENTE 2ºBACH 

1.- OBXETIVOS XERAIS. 

2.- OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

3.- CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE 

4..-TEMPORALIZACIÓN 

5.-AVALIACIÓN, PROCEDEMENTOS. 

6.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

7.-CONTIDOS MÍNIMOS. 

1.-OBXETIVOS XERAIS 

O desarrollo desta materia ten  por obxeto contribuir a que as alumnas e os alumnos adquieran as seguintes capacidades: 

 

1. Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as suas interaccións, como fundamento para a interpretación das 

repercusiones globais dalgúns feitos aparentemente locais, e viceversa. 

 

 
2. Coñecer a influencia dos procesos geológicos no medio ambiente e na vida 

humana. 

. 
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3. Evaluar as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas    aplicacións        

e recoñecer a existencia de    límites,     valorando    a   necesidade     d e adaptar o uso á 

capacidade de renovación. 

 

 

4. Tomar conciencia de que a natureza ten recursos non renovables e que para asegurar a 

supervivencia é preciso utilizar racionalmente os recursos, respectando as súas leis. 

 

5. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais, coñecer os impactos derivados da explotación dos recursos e considerar diversas medidas 

de prevención e corrección. 

 

6. Investigar científicamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biolóxico, geológico, matemático e 

recoñecer a importancia dos aspectos históricos, sociolóxicos, económicos e culturais  nos estudos do medio ambiente. 

 

7. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulaciones, tratar datos e extraer e utilizar información de diferentes 

fontes, evaluar o seu contido, fundamentar os traballos e realizar informes. 

 

. 

.8.  Investigar os problemas ambientais desde unha perspectiva globalizadora, que    integre todos os puntos de vista, recollendo datos, 

elaborando conclusións e propoñendo alternativas 
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9. Promover actitudes favorables cara ao respecto e a protección do medio ambiente, desenvolvendo a capacidade de valorar as actuacións 

sobre a contorna e tomar libremente iniciativas na  sua defensa 

 

 

 

2.-OBXECTIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1.Comprender o funcionamento da Terra e dos sistemas terrestres e as súas interaccións, 

como fundamento para a interpretación das repercusiones globais dalgúns  feitos 

aparentemente locais, e viceversa. 

 

  
 

 

2. Coñecer a influencia dos procesos geológicos no medioambiente e na vida humana. 

3.  Evaluar as posibilidades de utilización dos recursos naturais, incluíndo as súas aplicacións e  recoñecer a existencia de límites, valorando a 

necesidade de adaptar o uso á capacidade de renovación. 

 

4. Tomar conciencia de que a natureza ten recursos non renovables e que para asegurar a supervivencia é preciso utilizar racionalmente os 

recursos, respectando as súas leis.  
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5. Analizar as causas que dan lugar a riscos naturais, coñecer os impactos derivados da explotación dos recursos e considerar diversas medidas 

de prevención e corrección . 

 

6. Investigar científicamente os problemas ambientais, mediante técnicas variadas de tipo fisicoquímico, biolóxico, geológico, matemático e 

recoñecer a importancia dos aspectos históricos, sociolóxicos, económicos e culturais nos estudos do medio ambiente. 

 

7. Utilizar as tecnoloxías da información e a comunicación para realizar simulaciones, tratar datos e extraer e utilizar información de diferentes 

fontes, evaluar o seu contido, fundamentar os traballos e realizar informes. 

 

8. Investigar os problemas ambientais desde unha perspectiva globalizadora, que integre todos os puntos de vista, recollendo datos, elaborando 

conclusións e propoñendo alternativas. 

 

 

9. Promover actitudes favorables cara ao respecto e a protección do medio ambiente, 

desenvolvendo a capacidade de valorar as actuacións sobre a contorna e tomar libremente 

iniciativas na sua defensa. 

3.-CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE 
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

 

▪ B1.1. Concepto de medio ambiente e dinámica de 
sistemas. Modelos da teoría de Sistemas. 

▪ B1.1. Realizar modelos de sistemas considerando as 
variables, analizando a interdependencia dos seus 
elementos e establecendo as súas relacións causais. 

▪ CTMAB1.1.1. Contrasta a interdependencia dos 
elementos dun sistema establecendo as súas 
relacións. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos 
que representa as relacións causais, 
interpretando as consecuencias da variación 
dos distintos factores. 

▪ CAA 

▪ B1.2. O medio natural como sistema. Aplicación da 
teoría de sistemas ao sistema natural. 

▪ B1.3. Humanidade e medio ambiente. Historia das 
relacións da humanidade coa natureza. 

▪ B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos cambios 
ambientais acontecidos como consecuencia da aparición 
da vida e as actividades humanas ao longo da historia. 

▪ CTMAB1.2.1. Analiza, a partir de modelos 
sinxelos, os cambios ambientais que tiveron 
lugar como consecuencia da aparición da vida e 
da acción humana ao longo da historia. 

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos 
ambientais. 

▪ B1.3. Identificar recursos, riscos e impactos, asociándoos á 
actividade humana sobre o medio ambiente. 

▪ CTMAB1.3.1. Identifica e clasifica recursos, 
riscos e impactos ambientais asociados. 

▪ CMCCT 

▪ B1.5. Fontes de información ambiental.  ▪ B1.4. Identificar os principais instrumentos de información 
ambiental. 

▪ CTMAB1.4.1. Coñece e enumera os principais 
métodos de información ambiental. 

▪ CMCCT 

▪ CD 

▪ CTMAB1.4.2. Extrae conclusións sobre 
cuestións ambientais a partir de distintas fontes 
de información. 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CSIEE 

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

 

▪ B2.1. A radiación solar como recurso enerxético.  

▪ B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 

▪ B2.1. Identificar os efectos da radiación solar na dinámica 
das capas fluídas, no clima e na xeodinámica externa. 

▪ CTMAB2.1.1. Valora a radiación solar como 
recurso enerxético. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

funcionamento do clima. ▪ CTMAB2.1.2. Relaciona a radiación solar coa 
dinámica das capas fluídas e o clima. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.1.3. Explica a relación entre radiación 
solar e xeodinámica externa. 

▪ CMCCT 

▪ B2.2. As masas fluídas e a súa relación co 
funcionamento do clima. 

▪ B2.2. Comprender o funcionamento das capas fluídas 
establecendo a súa relación co clima. 

▪ CTMAB2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera 
e as súas consecuencias no clima.  

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e 
importancia biolóxica. 

▪ B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmosfera 
relacionándoos coa súa procedencia e importancia 
biolóxica. 

▪ CTMAB2.3.1. Identifica os compoñentes da 
atmosfera en relación coa súa procedencia, a 
súa distribución e a súa dinámica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB2.3.2. Relaciona os compoñentes da 
atmosfera coa súa importancia biolóxica. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia.  

▪ B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e 
medidas preventivas. 

▪ B2.4. Comprender a importancia da capa de ozono e a súa 
orixe. 

▪ CTMAB2.4.1. Determina a importancia da capa 
de ozono e valora os efectos da súa diminución. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CTMAB2.4.2. Sinala medidas que preveñen a 
diminución da capa de ozono. 

▪ CSIEE 

▪ B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida na 
Terra. Causas e consecuencias do aumento do 
efecto invernadoiro. 

▪ B2.5. Determinar a orixe do efecto invernadoiro e a súa 
relación coa vida na Terra. 

▪ CTMAB2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a 
súa relación coa vida na Terra. 

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CTMAB2.5.2. Comprende e explica que factores 
provocan o aumento do efecto invernadoiro e as 
súas consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.7. A hidrosfera e o seu papel como regulador 
climático. 

▪ B2.6. Comprender o papel da hidrosfera como regulador 
climático. 

▪ CTMAB2.6.1. Razoa o funcionamento da 
hidrosfera como regulador climático. 

▪ CMCCT 
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

▪ CTMAB2.6.2. Determina a influencia da 
circulación oceánica no clima. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.8. Relación das correntes oceánicas coa 
circulación dos ventos e o clima e con algúns 
fenómenos climáticos. 

▪ B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos coas correntes 
oceánicas (ou a temperatura superficial da auga). 

▪ CTMAB2.7.1. Explica a relación entre as 
correntes oceánicas e fenómenos como "El 
Niño" e os furacáns, entre outros. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.7.2. Asocia as correntes oceánicas 
coa circulación dos ventos e o clima. 

▪ CMCCT 

▪ B2.9. Formación das precipitacións. Tipos de 
precipitacións. 

▪ B2.10. Interpretación de mapas meteorolóxicos. 

▪ B2.8. Explicar a formación de precipitacións en relación aos 
movementos de masas de aire e interpretar mapas 
meteorolóxicos. 

▪ CTMAB2.8.1. Relaciona a circulación de masas 
de aire cos tipos de precipitacións. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos. ▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B2.11. Os riscos climáticos, causas e 
consecuencias. Medidas de predición, prevención e 
corrección. 

▪ B2.9. Identificar os riscos climáticos, valorando os factores 
que contribúen a favorecelos e a paliar os seus efectos. 

▪ CTMAB2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos 
factores que os orixinan e coas súas 
consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB2.9.2. Propón medidas para evitar ou 
diminuír os efectos dos riscos climáticos. 

▪ CSIEE 

Bloque 3. Contaminación atmosférica 

 

▪ B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. ▪ B3.1. Argumentar a orixe da contaminación atmosférica e 
identificar os efectos sociais, ambientais e sanitarios que 
produce. 

▪ CTMAB3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da 
contaminación atmosférica. 

▪ CMCCT 

▪ CTMAB3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa 
orixe e recoñece as súas consecuencias 
sociais, ambientais e sanitarias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ B3.2. Medidas preventivas e correctoras da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

▪ B3.2. Propor medidas que favorecen a diminución da 
contaminación atmosférica e do efecto invernadoiro. 

▪ CTMAB3.2.1. Describe medidas que preveñen 
ou atenúan a contaminación atmosférica e o 
efecto invernadoiro. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. 

▪ B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos 
contaminantes atmosféricos. 

▪ B3.3. Relacionar a contaminación atmosférica cos seus 
efectos biolóxicos e con certas condicións meteorolóxicas 
e/ou topográficas. 

▪ CTMAB3.3.1. Relaciona o grao de 
contaminación con certas condicións 
meteorolóxicas e/ou topográficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB3.3.2. Explica os efectos biolóxicos 
producidos pola contaminación atmosférica. 

▪ CMCCT 

▪ B3.4. Efectos da contaminación atmosférica 
segundo o seu raio de influencia. 

▪ B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais e globais da 
contaminación atmosférica. 

▪ CTMAB3.4.1. Describe os efectos locais, 
rexionais e globais ocasionados pola 
contaminación do aire. 

▪ CMCCT 

▪ B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico. ▪ B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozono troposférico e 
do ozono estratosférico. 

▪ CTMAB3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do 
ozono troposférico e do estratosférico. 

▪ CMCCT 

Bloque 4. Contaminación das augas 

 

▪ B4.1. Ciclo hidrolóxico. 

▪ B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

▪ B4.1. Clasificar os contaminantes da auga en relación á súa 
orixe e aos seus efectos.  

▪ CTMAB4.1.1. Coñece e describe a orixe e os 
efectos da contaminación das augas superficiais 
e subterráneas.  

▪ CMCCT 

▪ CTMAB4.1.2. Relaciona os principais 
contaminantes da auga coa súa orixe e cos 
seus efectos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B4.3. Parámetros de medida da calidade da auga. ▪ B4.2. Coñecer os indicadores de calidade da auga. ▪ CTMAB4.2.1. Coñece e describe os principais 
indicadores de calidade da auga. 

▪ CMCCT 



 

 

 
199 

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

▪ B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas 
superficiais e subterráneas. 

 

 

▪ B4.4. Prevención e corrección da contaminación da 
auga. 

▪ B4.3. Valorar as repercusións para a humanidade da 
contaminación da auga, e propón medidas que a eviten ou 
diminúan. 

▪ CTMAB4.3.1. Describe o proceso de 
eutrofización das augas e valora as súas 
consecuencias. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB4.3.2. Propón actitudes e accións 
individuais, estatais e intergobernamentais, que 
reduzan as repercusións ambientais da 
contaminación da auga. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CSC 

▪ B4.5. Sistemas de tratamento e depuración das 
augas. 

▪ B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización e depuración 
das augas residuais.  

▪ CTMAB4.4.1. Esquematiza as fases de 
potabilización e depuración da auga nunha 
EDAR. 

▪ CMCCT 

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

 

▪ B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes subsistemas 
terrestres. 

▪ B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación cos fluxos 
de enerxía terrestres. 

▪ B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os riscos 
xeolóxicos. 

▪ CTMAB5.1.1. Identifica as manifestacións da 
enerxía interna da Terra e a súa relación cos 
riscos xeolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. ▪ B5.2. Identificar os factores que determinan, favorecen e 
atenúan os riscos xeolóxicos sísmico e volcánico. 

▪ CTMAB5.2.1. Explica a orixe e os factores que 
determinan os riscos sísmico e volcánico. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B5.4. Métodos de predición e prevención dos riscos 
xeolóxicos. 

▪ B5.5. Danos orixinados polos riscos xeolóxicos. 

▪ B5.3. Identificar os danos que producen os riscos 
xeolóxicos, e determinar métodos de predición e 
prevención. 

▪ CTMAB5.3.1. Coñece os métodos de predición 
e prevención dos riscos xeolóxicos. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos 
cos danos que producen. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B5.6. O relevo como consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do planeta. 

▪ B5.4. Comprender o relevo como a interacción da dinámica 
interna e externa. 

▪ CTMAB5.4.1. Interpreta o relevo como 
consecuencia da interacción da dinámica 
interna e externa do planeta. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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▪ B5.7. Riscos asociados aos sistemas de ladeira e 
fluviais. 

▪ B5.5. Determinar os riscos asociados aos sistemas de 
ladeira e fluviais, e valorar os factores que inflúen. 

▪ CTMAB5.5.1. Identifica os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e comprende os 
factores que interveñen. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B5.8. Importancia da ordenación do territorio na 
prevención dos riscos xeolóxicos. 

▪ B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe. 

▪ B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe fronte aos 
impactos ambientais e valorar a ordenación do territorio 
como prevención de riscos. 

▪ CTMAB5.6.1. Valora a ordenación do territorio 
como método de prevención de riscos. 

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ CCEC 

▪ CTMAB5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e 
os impactos máis frecuentes que sofre. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B5.10. Recursos da xeosfera: problemas ambientais 
ocasionados pola súa explotación. 

▪ B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os combustibles 
fósiles e os impactos derivados do seu uso. 

▪ CTMAB5.7.1. Relaciona a utilización dos 
principais recursos minerais e enerxéticos cos 
problemas ambientais ocasionados e cos riscos 
asociados. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B5.11. Impactos derivados da explotación dos 
recursos da xeosfera en Galicia. 

▪ B5.8. Identifica os impactos derivados da explotación dos 
recursos da xeosfera en Galicia. 

▪ CTMAB5.8.1.Coñece os principais impactos 
derivados da explotación dos recursos da 
xeosfera no seu contorno máis próximo. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos recursos. ▪ B5.9. Identificar medidas de uso eficiente da enerxía e dos 
recursos, determinando os seus beneficios. 

▪ CTMAB5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía 
e dos recursos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CTMAB5.9.2. Avalía as medidas que promoven 
un uso eficiente da enerxía e dos recursos. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera 
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▪ B6.1. Circulación de materia e enerxía na biosfera. 

▪ B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, cadeas e 
redes tróficas. Representacións gráficas. 

▪ B6.3. Factores limitantes da produción primaria. 

▪ B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos ecosistemas, 
valorando a influencia dos factores limitantes da produción 
primaria e daqueles que aumentan a súa rendibilidade. 

▪ CTMAB6.1.1. Identifica os factores limitantes da 
produción primaria e aqueles que aumentan a 
súa rendibilidade. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas 
dun ecosistema. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, 
cadeas e redes tróficas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.1.4. Explica as causas da diferenza de 
produtividade en mares e continentes. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o carbono, 
o nitróxeno, o fósforo e o xofre. 

▪ B6.2. Comprender a circulación de bioelementos (sobre 
todo O, C, N, P e S) entre os subsistemas terrestres. 

▪ CTMAB6.2.1. Esquematiza os ciclos 
bioxeoquímicos e argumenta a importancia do 
seu equilibrio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, 
autorregulación e regresión. 

▪ B6.3. Comprender os cambios que se suceden nos 
ecosistemas ao longo do tempo. 

▪ CTMAB6.3.1. Identifica os cambios que se 
producen nas sucesións ecolóxicas e interpreta 
a variación dos parámetros tróficos. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e 
repercusión da acción humana sobre eles. 

▪ B6.4. Comprender os mecanismos naturais de 
autorregulación dos ecosistemas e valorar a repercusión da 
acción humana sobre eles. 

▪ CTMAB6.4.1. Coñece os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CTMAB6.4.2. Argumenta e relaciona as 
actividades humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B6.7. Concepto de biodiversidade. 

▪ B6.8. Causas e repercusións da perda da 
biodiversidade. 

▪ B6.5. Distinguir a importancia da biodiversidade e 
recoñecer as actividades que teñen efectos negativos sobre 
ela. 

▪ CTMAB6.5.1. Argumenta a importancia da 
biodiversidade e os riscos que supón a súa 
diminución. 

▪ CMCCT 

▪ CCEC 

▪ CSC 
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▪ CTMAB6.5.2. Relaciona as accións humanas 
coa súa influencia na biodiversidade do 
ecosistema. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.9. O solo como interfase. 

▪ B6.10. Edafoxénese e tipos de solos. 

▪ B6.6. Identificar os tipos de solo, en relación coa litoloxía e 
o clima que os orixinou. 

▪ CTMAB6.6.1. Clasifica os tipos de solo en 
relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.11. Usos e fraxilidade do solo como recurso. ▪ B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e escaso. ▪ CTMAB6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil 
e escaso. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de 
valoración do grao de alteración dun solo. 

▪ B6.8. Coñecer técnicas de valoración do grao de alteración 
dun solo. 

▪ CTMAB6.8.1. Identifica o grao de alteración dun 
solo aplicando distintas técnicas de valoración. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ B6.13. Impactos sobre a biosfera producidos pola 
deforestación, a agricultura e a gandaría. 

▪ B6.9. Analizar os problemas ambientais producidos pola 
deforestación, a agricultura e a gandaría. 

▪ CTMAB6.9.1. Analiza os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a agricultura e a 
gandaría. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B6.14. O sistema litoral como interfase. ▪ B6.10. Comprender as características do sistema litoral. ▪ CTMAB6.10.1. Coñece as características dos 
sistema litoral. 

▪ CMCCT 

▪ B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do 
sistema litoral, impactos derivados da súa 
sobreexplotación. 

▪ B6.11. Analizar e valorar a evolución dos recursos 
pesqueiros. 

▪ CTMAB6.11.1. Valora o sistema litoral como 
fonte de recursos e biodiversidade. 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ CTMAB6.11.2. Relaciona a sobreexplotación 
dos recursos pesqueiros con impactos nas 
zonas litorais. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ CCEC 
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▪ B6.16. Importancia da conservación das zonas 
litorais. 

▪ B6.12. Valorar a conservación das zonas litorais polo seu 
elevado valor ecolóxico. 

▪ CTMAB6.12.1. Establece a importancia da 
conservación das zonas litorais. 

▪ CCEC 

▪ CSC 

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 

 

▪ B7.1. Xestión dos impactos ambientais; alternativas 
ante a problemática ambiental: desenvolvemento 
incontrolado, conservacionismo e desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B7.1. Establecer diferenzas entre o desenvolvemento 
incontrolado, o conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

▪ CTMAB7.1.1. Distingue modelos de uso dos 
recursos e deseña outros sustentables. 

▪ CMCCT 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o 
desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolvemento 
sustentable. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

▪ B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

▪ B7.2. Coñecer algúns instrumentos de avaliación ambiental. ▪ CTMAB7.2.1. Analiza a información facilitada 
por algúns instrumentos de avaliación 
ambiental, e conclúe impactos e medidas 
correctoras. 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B7.4. Relación entre desenvolvemento, calidade de 
vida e problemas ambientais no ámbito 
internacional. 

▪ B7.3. Identificar a relación, a nivel internacional, entre o 
desenvolvemento dos países, a calidade de vida e os 
problemas ambientais. 

▪ CTMAB7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos 
países en relación con problemas ambientais e 
coa calidade de vida. 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ B7.5. Modelos de xestión de recursos. ▪ B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as consecuencias 
da súa produción e do seu consumo, e as alternativas á 

▪ CTMAB7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns 
produtos e a deterioración do medio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 
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súa xestión. ▪ CTMAB7.4.2. Expón políticas ambientais 
adecuadas á defensa do medio. 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CSIEE 

▪ CTMAB7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos 
valorando a súa xestión. 

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B7.2. Avaliación do impacto ambiental. 

▪ B7.3. Instrumentos de xestión ambiental. 

▪ B7.5. Valorar a importancia do uso de novas tecnoloxías 
nos estudos ambientais e interpretar matrices sinxelas para 
a ordenación do territorio. 

▪ CTMAB7.5.1. Comprende e explica a 
importancia do uso de novas tecnoloxías nos 
estudos ambientais. 

▪ CMCCT 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CTMAB7.5.2. Analiza a información de matrices 
sinxelas, valorando o uso do territorio. 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

▪ B7.6. Influencia dos organismos nacionais e 
internacionais en materia ambiental. 

▪ B7.7. Lexislación ambiental. 

▪ B7.6. Coñecer os principais organismos nacionais e 
internacionais en materia ambiental, e a lexislación estatal 
e autonómica sobre algúns impactos ambientais. 

▪ CTMAB7.6.1. Coñece e explica os principais 
organismos nacionais e internacionais, e a súa 
influencia en materia ambiental. 

▪ CD 

▪ CCL 

▪ CCEC 

▪ CTMAB7.6.2. Coñece a lexislación española e 
galega sobre algúns impactos ambientais e as 
normas de prevención aplicables. 

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ B7.8. Protección dos espazos naturais. 

▪ B7.9. Espazos naturais en España e, en particular, 
en Galicia. 

▪ B7.7. Valorar a protección dos espazos naturais. ▪ CTMAB7.7.1. Argumenta a necesidade de 
protección dos espazos naturais e as súas 
consecuencias; en particular, os do seu 
contorno máis próximo. 

▪ CCL 

▪ CSC 

▪ CCEC 

4. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

PRIMERA EVALUACIÓN. : temas 1-4 
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       SEGUNDA EVALUACIÓN. Temas: 5-8 

            TERCERA EVALUACIÓN.  (9-10)  

  

 

 

 

 

 

5- PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN 

Realizaranse 3 avaliacións e a avaliación final que se farán tomando como 

referencia os criterios de avaliación establecidos. 

Efectuarase unha avaliación continua ao longo de todo o proceso de 

aprendizaxe, observando como se van alcanzando os obxectivos que se pretenden. 

Teranse en conta os seguintes aspectos: 

 

  

- Observación da participación do alumnado en actividades propostas, diálogos, comentarios , debates… 

- Observación da elaboración dos traballos individuais e en grupo.   

- Observación da exposición de traballos individuais e en grupo . 
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- Portafolio do alumnado: Cada estudante terá un portafolio no que de forma individual, aínda que as actividades 

sexan grupais, irá recollendo todas as tarefas desenvolvidas na materia  ao longo do curso . O alumnado deberá levalo 

ao día e presentalo a petición do profesor/a. 

- Os exames realizados. 

 

  

 

6.-CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 

  

  

 

- Probas teóricas: 60%: As probas para avaliar os contidos poderán ser 

escritas , orais, mediante exposición de traballos,…  sempre cos mesmos 

criterios cas probas escritas. 

 

- Traballos e Proxectos: 40%. Traballos individuais ou de grupos, actividades 

TICs, portafolio, presentacións, participación….Ao longo do curso poderanse 

realizar, a criterio do profesor/a, probas escritas sobre o contido 

traballado neste apartado. 
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Para aprobar cada avaliación o alumnado terá que acadar un 50% da valoración 

nas probas teóricas e un 50% da valoración  no apartado de  traballos e 

proxectos. 

 

- A cualificación final será  a media ponderada do traballo desenvolvido ao 

longo do curso, valorando a evolución positiva do alumnado e o seu interese . 

 

O alumnado que non acade o aprobado en calquera das avaliacións realizará 

unha proba de recuperación despois da correspondente avaliación. Esta 

recuperación referirase tanto á parte teórica como á parte práctica. 

Nos exames finais de xuño, examinaranse das avaliacións non superadas. 

Na avaliación de setembro, o alumnado examinarase da materia completa. 

 

  

 

7.-CONTIDOS MÍNIMOS 

 

-Concepto: reduccionismo e holismo. 

- Sistemas e dinámica de sistemas. Uso de modelos e os seus tipos. 

-Estudo de modelos de sistemas «caixa negra» e «caixa branca». 



 

 

 
208 

-Entradas e saídas dun sistema. 

- Sistemas illados, pechados e abertos. 

-Os principios termodinámicos. 

 -Relacións causales e os seus tipos. 

- As realimentaciones e o seu significado. 

-Algunhas aplicacións da Teoría de Sistemas Dinámicos: crecemento das poboacións, cambios ambientais no sistema. 

-Distinguir con claridade entre o efecto invernadero e o incremento do efecto invernadero. 

- Definición e clasificación de recursos e impactos. 

- Evolución das relacións humanidade/natureza. 

- Funcións económicas dos sistemas naturais. A crise ambiental. 

- Diferentes modelos de políticas ambientais: a explotación incontrolada, o conservacionismo e o desenvolvemento 

sostenible 

- Principios básicos para a consecución da sostenibilidad económica, ecolóxica e social. 

 

- Índices de medida da sostenibilidad: indicadores PER e Pegada Ecolóxica 

- Definición e clasificación de risco. 

- Estudo dos factores que condicionan o risco. 

- Planificación de risco e estudo dos métodos empregados para o seu predicción e prevención tales como a elaboración 

de mapas de risco ou a ordenación do territorio.  

-Descrición das novas tecnoloxías aplicadas ao estudo do medio ambiente. 

-Enumeración das aplicacións prácticas da teledetección nos estudos do medio ambiente. 
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-Relacións tróficas. 

-O fluxo de enerxía. 

- O reciclado de materia. 

- Parámetros tróficos. 

-Bioacumulación. 

- Pirámides ecolóxicas. 

- Factores limitantes da produción primaria. 

- Ciclos Biogeoquímicos. 

-Autorregulación das poboacións. 

- Autorregulación da comunidade. 

- Biodiversidade. 

- Sucesión ecolóxica e concepto de madurez. 

- Algunhas regresións provocadas pola Humanidade.. 

-Ciclo de materia e fluxo de enerxía nos procesos geológicos internos e externos. 

- Diferenciación entre os procesos xeológicos externos e internos. 

--O ciclo litolóxico 

-Clasificación dos principais riscos geológicos. 

--Riscos volcánicos. Orixe e distribución xeográfica. Estudo dos diferentes edificios e de erupciones volcánicas. 

Tipos de materiais emitidos e peligrosidad dos mesmos. Perigos derivados do vulcanismo. Métodos de predicción e 

prevención dos riscos volcánicos. 

-Riscos sísmicos. Causas dos seísmos e a súa distribución xeográfica. 

- Medida dos seísmos. Danos orixinados polos seísmos. 

-Métodos de predicción e prevención. 

- Riscos geomorfológicos naturais e inducidos. Movementos gravitacionais de laderas: factores condicionantes e 

desencadenantes; tipos; métodos de predicción, prevención e corrección. Prevención e corrección de aludes. 
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Subsidencias e colapsos: definición e métodos empregados para facerlles fronte. Chans expansivos: métodos de 

prevención, detección e corrección. As inundacións: causas; diferenciación entre as inundacións fluviales e 

torrenciales; análise das características que as agravan; métodos de predicción e prevención. 

-Riscos mixtos. Riscos derivados da alteración dos procesos de erosión/sedimentación continental e costera.Métodos de 

detección,prevención e corrección. 

 

 - O ciclo do auga. 

-A atmosfera: composición e propiedades. 

- Funcións da atmosfera: balance de radiación solar (o efecto invernadero 

natural) e a atmosfera como filtro protector (a ozonosfera). 

- Dinámica atmosférica local: conceptos e principais parámetros. 

- Dinámica vertical da atmosfera. Condicións de estabilidade e inestabilidade 

atmosférica. 

- A dinámica atmosférica global: efecto de Coriolis e circulación xeral da 

atmosfera. 

-A hidrosfera e o seu papel na regulación do clima. As brisas mariñas. 

-Correntes oceánicas superficiais e profundas. 

- O océano global: a cinta transportadora e o fenómeno do Neno. 

- Funcionamento das capas fluídas e a máquina climática. 

- O ciclo do auga. 

 

- A atmosfera: composición e propiedades. 

- Funcións da atmosfera: balance de radiación solar (o efecto invernadero natural) e a atmosfera como filtro 

protector (a ozonosfera)... 
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-Dinámica atmosférica local: conceptos e principais parámetros. 

- Dinámica vertical da atmosfera. Condicións de estabilidade e inestabilidade atmosférica. 

- A dinámica atmosférica global: efecto de Coriolis e circulación xeral da atmosfera. 

- A hidrosfera e o seu papel na regulación do clima. As brisas mariñas. Correntes oceánicas superficiais e profundas. 

-O océano global: a cinta transportadora e o fenómeno do Neno. 

- A contaminación atmosférica. 

-Fontes de contaminación do aire. 

-Tipos de contaminantes. Sustancias químicas. Formas de enerxía. 

- Dispersión dos contaminante 

 

-Efectos da contaminación do aire. Smog. Choiva aceda. Buraco na capa de ozono. 

-A calidade do aire. Vixilancia da calidade do aire. Medidas de prevención e corrección. 

- Contaminación acústica. Orixe e fontes productoras de ruído. 

-Efectos da contaminación acústica. 

-Solucións fronte á contaminación acústica. 

- A contaminación lumínica. Formas e fontes de contaminación lumínica. Efectos e solucións fronte á contaminación 

lumínica. 

- Contaminación do auga. 

- Orixe e tipos de contaminación. 

-Factores e nivel de contaminación. 

-Contaminantes do auga e os seus efectos. Contaminantes físicos, químicos 

e biolóxicos. 

 - Efectos xerais da contaminación do auga. A contaminación de ríos e lagos, 
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eutrofización. A contaminación de augas subterráneas. A contaminación do auga 

do mar. 

-A calidade do auga. Parámetros e índices compostos. 

-Sistemas de tratamento do auga para o consumo. Potabilización. 

- Depuración das augas. Autodepuración das augas. 

- Sistemas de depuración de augas residuales. Depuración natural ou branda e 

depuración tecnolóxica ou dura. 

- Control e protección da calidade do auga 

-O chan como recurso. Definición e importancia. Composición e estrutura. 

- Proceso de formación dun chan. 

- Clasificación dos chans. 

- A erosión do chan (grado, métodos de detección, avaliación e prevención). Control e recuperación de zonas 

erosionadas. 

- Desertización e desertificación. 

- Erosión e desertificación en España. 

-Recursos forestales. Os beneficios do bosque. Uso sostenible dos bosques. 

- Recursos agrícolas e ganaderos. Evolución histórica. Estilos actuais. --Recomendaciones para unha agricultura 

sostenible. 

 

 

- Recursos dos ecosistemas mariños e costeros. Impactos sobre as zonas 

costeras: as bioinvasiones. A pesca: tipos, problemas e recomendaciones para 

unha pesca sostenible. A acuicultura.  

- Impactos sobre as zonas costeras. 
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-Definición de enerxía, medidas. 

--O uso da enerxía, calidade da enerxía, sistemas energéticos, rendemento e 

custos. 

-Fontes de enerxía convencionais: tipos, vantaxes e inconvenientes de cada unha 

delas. 

- Enerxías alternativas: derivadas do sol, mareomotriz, geotérmica, o hidrógeno 

como combustible e a fusión nuclear. 

- Uso eficiente da enerxía. 

- Os recursos minerales: recursos minerales metalíferos e non metalíferos 

(fertilizantes e materiais de construción). 

- Evolución no uso dos distintos recursos minerales. 

- O aluminio: explotación e impactos. 

 

-Impactos de minas e graveras sobre o medio ambiente; lexislación. 

- Recursos energéticos e minerales en España. 

- O ciclo do auga: balance hidrolóxico. 

- Influencia humana sobre o ciclo hidrolóxico. 

-Usos do auga: urbanos; industriais; agrícolas; enexéticos; navegación/lecer, e 

ecolóxicos ou medioambientales. 

- A xestión do auga. Planificación hidrolóxica: medidas de carácter xeral. 

- Solucións de carácter técnico. 

-Solucións de carácter político. 

-Os recursos hídricos en España e a súa xestión. O Plan Hidrológico Nacional.  
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-Concepto de paisaxe. 

- Impactos producidos na paisaxe.- 

. 

- A conservación da paisaxe: os espazos naturais protexidos. 

 -Reservas da biosfera. 

 

-Concepto de residuo. 

- Tipos de residuos: residuos sólidos urbanos; residuos sanitarios; residuos industriais; residuos radiactivos; 

residuos agrícolas, ganaderos e forestales. 

-A xestión dos residuos: disminución e valorización de residuos; transformación e eliminación. 

- A xestión de residuos en España. 

 

. 
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