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MEMBROS DO DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS 
 
 

No presente curso académico o departamento está integrado polas profesoras:: 

Dona ANA MARÍA SOLIÑO PÉREZ (profesora con destino definitivo e directora do centro) 

Dona CRISTINA FERNÁNDEZ RIVERA (profesora con destino definitivo no centro e xefa 

do departamento) 

Dona SHEILA CASTRO SÁNCHEZ (profesora substituta) 

 

CURSOS E GRUPOS IMPARTIDOS POLOS MEMBROS DO DEPARTAMENTO 
 
 

Durante o presente ano académico 2021-2022 as compoñentes deste departamento imparten 

os seguintes cursos e grupos: 

 
Dona Ana María Soliño Pérez: 

3º ESO A +B:  Bioloxía e Xeoloxía sección Bilingüe 

4º ESO A+B: Bioloxía e Xeoloxía sección Bilingüe  

Dona Sheila Castro Sánchez: 
1º ESO A: Bioloxía e Xeoloxía sección Bilingüe  

1º ESO B: Bioloxía e Xeoloxía sección Bilingüe  

1º ESO A: Apoio Matemáticas 

3º ESO B: Bioloxía e Xeoloxía sección Non Bilingüe 

3º ESO B: Matemáticas académicas 

4º ESO B: Matemáticas académicas 

Dona Cristina Fernández Rivera: 
1º ESO A: Bioloxía e Xeoloxía sección Non Bilingüe  

1º ESO B: Bioloxía e Xeoloxía sección Non Bilingüe  

1º ESO B: Apoio Matemáticas  

2º ESO A: Apoio Matemáticas 

2º ESO B: Apoio Matemáticas 

3º ESO A Bioloxía e Xeoloxía sección Non Bilingüe 

4º ESO A+B: Bioloxía e Xeoloxía sección Non Bilingüe  

4º ESO A+B: Cultura Científica 
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1. INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
O IES Monte Carrasco escolariza alumnado dunha única etapa educativa: educación secundaria 

obrigatoria, procedente maioritariamente do centro adscrito, o CEIP “San Roque”. A parroquia é de 
natureza rural, polo que a maioría do alumnado se despraza ó centro en autobús. O centro ocupa 
unha posición excéntrica na propia parroquia, o que non facilita o acceso a familias ou pais fora de 
horario lectivo. 

Existen diferenzas na implicación de certas familias na educación dos seus fillos/as, tanto pola 
situación do centro, como por certas problemáticas socio-familiares, o que con leva a que en cada 
curso escolar nos atopemos con algúns alumnos desmotivados, con dificultades para o estudio e 
con importantes lagoas nas distintas materias. 

Por outra banda a infraestrutura do centro é suficiente para desenvolver as actividades  
propostas, aínda que estamos a renovar o equipamento para atender axeitadamente as  
necesidades do alumnado. 

Tal e como se recolle no proxecto educativo do centro, o instituto vense especializando nos 
últimos anos na atención á diversidade. Neste sentido, ademais de todas aquelas medidas de 
atención ao alumnado con NEAE, dende o departamento, aportamos a Sección Bilingüe na materia 
de Bioloxía e Xeoloxía, que, coma en últimos cursos, impártese nos 3 niveis nos que a materia  
forma parte do currículo de secundaria (1º, 3º e 4º da ESO) 

 

2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN COS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Con esta programación preténdese contribuír ao desenvolvemento das 7 competencias clave 

establecidas no novo currículo da educación secundaria obrigatoria: 
-Competencia na comunicación lingüística (CCL) 
-Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT) 
-Competencia dixital (CD) 
-Aprender a aprender (CAA) 
-Competencias sociais e cívicas (CSC) 
-Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 
-Conciencia e expresións culturais (CCEC) 

Nas seguintes táboas móstrase a relación existente entre as competencias clave e os estándares 
de aprendizaxe para 1º, 3º e 4º ESO 

 

1º ESO 
Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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

 CCL 
 CMCCT 

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 

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 

Bloque 2: A Terra no Universo 

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

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

 CMCCT 

BXB2.3.1. Precisa as características que se dan no planeta Terra que permiten o  CMCCT 
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desenvolvemento da vida nel, e que non se dan nos outros planetas.  
BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar.  CMCCT 

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 

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 

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

 CMCCT 

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 

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 

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

 CSC 
 CSIEE 

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

 CSC 

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

 CMCCT 

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

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

 CSC 
 CSIEE 

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

 CSC 

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

 CMCCT 

Bloque 3: A Biodiversidade no Planeta Terra 

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 

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

 CMCCT 

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

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 

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 

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

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 

Bloque 4: Os Ecosistemas 

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema.  CMCCT 

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

 CMCCT 

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

Bloque 5: Proxecto de Investigación 

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

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

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

 CMCCT 
 CD 

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

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 

 

3º ESO 
Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía Científica 

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

 CCL 
 CMCCT 

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 

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 

Bloque 2 : A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

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 vexeta 

 CMCCT 

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 

Bloque 3: As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

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 

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

 CMCCT 

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 

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 

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

 CSC 

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

 CSIEE 
 CSC 

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

 CSC 
 CSIEE 

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

 CSC 

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 

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

 CSC 

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 

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 

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

 CAA 
 CSC 

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 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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 

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 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CSC 
 CAA 

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

 CMCCT 

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 

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 

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

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

 CSC 
 CCEC 

Bloque 4: O relevo terrestre e a súa evolución 

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

 CMCCT 

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía solar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade  CMCCT 
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na súa dinámica.  
BXB4.2.2. Diferencia os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación, e 
os seus efectos no relevo. 

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 
 CSC 

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 

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

 CMCCT 

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

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

 CCEC 
 CAA 

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 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 

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

 CMCCT 
 CSC 

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 

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

 CMCCT 

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

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

 CCEC 
 CAA 

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 

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

 CMCCT 

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 

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

 CAA 
 CMCCT 

BXB4.13.1. 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 

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 

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

Bloque 6: Proxecto de Investigación 

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

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

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

 CMCCT 
 CD 

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.  CAA 
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  CMCCT 
 CSC 
 CSIEE 

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 

 

4º ESO 
Estándares de aprendizaxe Competencias Clave 

Bloque 1. A evolución da vida 

 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 

 BXB1.2.1. Distingue os compoñentes do núcleo e a súa función segundo as etapas do ciclo 
celular. 

 CCL 
 CAA 

 BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un cariotipo.  CMCCT 

 BXB1.4.1. Recoñece as fases da mitose e meiose, diferencia ambos os procesos e 
distingue o seu significado biolóxico. 

 CMCCT 
 CAA 

 BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes.  CAA 
 CSIEE 

 BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, e relaciónao 
co concepto de xene. 

 CAA 

 BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos da expresión xenética por medio do código xenético.  CAA 
 CSIEE 

 BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos.  CMCCT 
 CAA 

 BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve problemas 
prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres. 

 CMCCT 
 CAA 
 CCEC 

 BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos sobre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.  CAA 
 CSIEE 

 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 

 BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética.  CMCCT 
 CSIEE 

 BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación terapéutica e 
reprodutiva. 

 CSC 
 CSIEE 
 CAA 

 BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, sociais e ambientais da enxeñaría xenética.  CSC 
 CSIEE 

 BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no campo da 
biotecnoloxía. 

 CSC 

 BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo. 

 CMCCT 
 CAA 

 BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selección  
natural. 

 CAA 
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 BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas.  CAA 

 BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización.  CMCCT 
 CCL 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

 BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cambiante, e 
relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

 CAA 

 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 

 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 

 BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeolóxica.  CAA 

 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 

 BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composición da 
Terra. 

 CAA 

 BXB2.7.1. Relaciona as características da estrutura interna da Terra e asóciaas cos 
fenómenos superficiais. 

 CAA 
 CSIEE 

 BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expansión do 
fondo oceánico. 

 CAA 

 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 

 BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres.  CMCCT 

 BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos.  CAA 
 CCL 

 BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna.  CAA 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

 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 

 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 

 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 

 BXB3.4.1. Recoñece e describe relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, 
interpretando casos prácticos en contextos reais. 

 CMCCT 

 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 

 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 

 BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa  CAA 
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eficiencia enerxética.  

 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 

 BXB3.9.1. Describe os procesos de tratamento de residuos, e valora criticamente a súa 
recollida selectiva. 

 CSC 
 CSIEE 

 BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras da reciclaxe e da reutilización de recursos 
materiais. 

 CSC 
 CAA 

 BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolvemento 
sustentable do planeta. 

 CSC 
 CCL 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

 BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia.  CAA 
 CMCCT 
 CSIEE 

 BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón.  CAA 
 CCL 
 CMCCT 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións. 

 CAA 
 CCL 
 CMCCT 
 CD 

 BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo.  CAA 
 CSC 
 CSIEE 

 3BXB4.5.1. 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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3. OBXECTIVOS DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA POR CURSO 

 

1º ESO 

 
Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
Bloque 2. A Terra no universo 
Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 
Bloque 4. Os ecosistemas 
Bloque 5. Proxecto de investigación 

 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

1. 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. 

2. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

3. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

4. 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. 

5. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

6. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

7. 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 interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Bloque 2. A Terra no universo 
1. Coñecer como é e como se orixinou o Universo e os seus principais compoñentes. 
2. Aprender a manexar as enormes distancias do Universo e a realizar cálculos sinxelos con elas. 
3.Familiarizarse cos compoñentes do Sistema Solar, as súas características e os seus 

movementos. 
4. Desenvolver interese e capacidade de observación do ceo nocturno, recoñecendo nel diferentes 

obxectos. 
5. Adquirir habilidades para comparar os tamaños do Sol e os planetas con obxectos cotiáns. 
6.Comprender as teorías científicas do coñecemento astronómico e a súa evolución histórica. 
7.Coñecer as características que diferencian o noso planeta dos outros planetas rochosos. 
8.Aprender as formas de relevo características dos continentes e dos fondos oceánicos. 
9.Comprender a relación que hai entre o movemento orbital da Terra, a inclinación do seu eixe   de 

rotación e a sucesión das estacións. 
10. Estudar os procesos que ocorren debido aos movementos da Lúa: as fases lunares, as mareas 

e as eclipses. 
11. Coñecer as capas que compoñen o planeta Terra, a súa composición e a súa importancia.  

12. Aprender a obter información analizando un texto científico 

13.Coñecer a composición, a estrutura e a orixe da atmosfera. 14.Investigar 
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como inflúen os seres vivos na composición do aire. 15.Aprender os 
fundamentos da meteoroloxía e do estudo do clima. 

16.Comprender como se forman os ventos, as nubes e as precipitacións. 
17.Entender como inflúe a actividade humana na atmosfera e no clima. 
18.Aprender que medidas tomar para evitar a contaminación da atmosfera. 
19.Coñecer a distribución da auga que forma a hidrosfera. 
20.Aprender as propiedades da auga, e a súa importancia en moitos procesos. 
21.Estudar as características da auga dos océanos e das augas continentais. 
22.Comprender os procesos que forman o ciclo da auga. 
23.Encontrar información sobre os procesos de depuración e potabilización da auga. 
24.Aprender os usos que se fan da auga. 
25.Coñecer que impactos pode sufrir a hidrosfera e que medidas podemos tomar para evitalos 
26.Aprender o que son os minerais e cales son os seus compoñentes e as súas características. 
27.Diferenciar entre a materia amorfa e a materia cristalina. 
28.Coñecer a clasificación dos minerais, e os representantes máis importantes de cada grupo. 
29.Recoñecer os procesos que poden dar orixe aos minerais. 
30.Estudar as principais propiedades dos minerais e aprender a identificalos. 
31.Coñecer os modos en que se extraen e os usos que se lles dá aos minerais. 
32.Comprender a relación que hai entre os minerais e as rochas. 
33.Identificar e recoñecer as principais rochas. 
34.Comprender como se forman as rochas. 
35. Coñecer os procesos que forman o ciclo das rochas. 
36. Recoñecer os principais usos que se dan a estes importantes materiais. 

 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 
1. Aprender as características que definen un ser vivo. 
2. Coñecer as principais substancias químicas que compoñen os seres vivos. 
3.Coñecer a estrutura das células, os seus tipos e as súas funcións. 
4. Distinguir entre células animais e vexetais. 
5. Diferenciar os organismos unicelulares dos pluricelulares, así como os niveis de organización 

destes últimos. 
6. Estudar as características dos cinco reinos dos seres vivos. 
7.Coñecer o que é unha especie e como se nomea cientificamente. 
8.Aprender os pasos para utilizar un microscopio e realizar preparacións para a observación. 
9.Coñecer as características comúns a todos os animais. 
10. Aprender a diferenciar os animais vertebrados dos invertebrados. 
11. Recoñecer as características principais de cada grupo de vertebrados, as súas funcións vitais e 

as adaptacións ao medio en que viven. 
12. Coñecer a clasificación da nosa especie e as súas orixes. 
13.Aprender os pasos para realizar un esquema científico. 
14.Aprender a recoñecer os animais invertebrados, distinguíndoos dos vertebrados. 
15.Recoñecer as características principais de cada grupo de invertebrados. 
16.Asociar as diferentes funcións vitais que realizan coas adaptacións ao medio en que viven. 
17.Adquirir criterios para clasificar invertebrados. 
18.Comprobar a utilidade dun modelo experimental para explicar observacións da natureza. 
19.Coñecer as características propias do reino Plantas e a súa clasificación. 
20.Recoñecer os distintos órganos dunha planta, así como a súa forma e función. 
21.Coñecer as formas de nutrición e reprodución das plantas. 
22.Coñecer as características propias do reino Fungos, e os principais grupos deste reino. 
23.Aprender os pasos necesarios para realizar unha clasificación 
24.Identificar as características principais dos organismos que forman o reino Protistas. 
25.Coñecer a estrutura das bacterias, así como a forma en que realizan as súas funcións vitais. 
26.Recoñecer a estrutura xeral dos virus, así como o seu ciclo de infección. 
27. Analizar as causas polas que determinados microorganismos poden ser beneficiosos ou 

prexudiciais para a biosfera e para as persoas. 
28. Coñecer algunhas enfermidades infecciosas, a súa forma de contaxio e o tipo de microorganismo 
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que as causa. 
29. Entender como funcionan as vacinas e os antibióticos, e valorar a importancia do seu uso 

controlado. 
Bloque 4. Os ecosistemas 

1. Distinguir os compoñentes dun ecosistema. 
2. Explicar como os seres vivos interactúan uns con outros e por que todos os seres vivos da 

natureza son importantes. 
3. Coñecer os principais niveis tróficos. 
4. Identificar cadeas tróficas a partir dunha rede trófica. 
5. Explicar como os factores do ambiente inflúen sobre os seres vivos e por que en climas distintos 

hai ecosistemas diferentes. 
6. Distinguir as características dos ecosistemas acuáticos e terrestres. 
7.Realizar pequenas investigacións en ecosistemas próximos. 

 

Bloque 5. Proxecto de investigación 
1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre  
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

7. 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. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

9. 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 interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
Bloque 2: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 
Bloque 5. O solo como ecosistema. 
Bloque 6. Proxecto de investigación 

 
 
 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
1. 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. 

2. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

3. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

4. 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. 

5. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

6. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a 
práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a 
dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos 
sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambiente, 
contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

7. 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 interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 

 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 
1. Diferenciar os distintos niveis de organización que constitúen un ser humano. 
2. Estudar as características e funcións de cada un dos orgánulos das células humanas. 
3. Identificar cada un dos tipos de tecidos do corpo humano. 
4. Coñecer as características de órganos, sistemas e aparellos humanos. 
5. Comparar as características dos dous tipos básicos de microscopios 

 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
1. Distinguir saúde de enfermidade, así como distintos tipos de enfermidades infecciosas e non 

infecciosas que poidan sufrir as persoas 
2. Coñecer os axentes que poden causar enfermidades infecciosas, e as formas en que pode 

producirse o contaxio das mesmas e como poden previrse ou tratarse 
3. Entender o funcionamento do sistema inmunitario. 
4. Coñecer a anatomía do aparello dixestivo e respiratorio, e analizar a función que realizan os 

diferentes órganos destes aparellos. 
5. Comprender o proceso de transformación que sofren os alimentos ata que son utilizados polo 

organismo. 

3º ESO 
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6. Relacionar os movementos respiratorios cos fenómenos que suceden mentres se producen. 
7.Entender o intercambio de gases que se produce tanto nos pulmóns coma nos tecidos. 
8.Comprender os efectos do consumo de tabaco sobre os pulmóns. 
9.Entender a función e a importancia do medio interno. 
10.Aprender as características do sistema circulatorio, así como os seus principais compoñentes. 
11.Identificar os principais compoñentes do sangue e a función que realizan. 
12.Coñecer a estrutura e funcionamento do corazón. 
13.Analizar o percorrido do sangue polo corazón. 
14.Identificar os órganos que interveñen na excreción humana. 
15.Coñecer a estrutura e funcionamento dos riles. 
16. Entender a diferenza entre alimentación e nutrición. 

17. Coñecer as substancias que compoñen os alimentos e a función que realizan no organismo. 
18.Estudar o valor enerxético e nutricional dalgúns alimentos. 
19. Avaliar as necesidades enerxéticas dunha persoa e relacionalas co tipo de actividade física que 

desenvolve cada día. 
20. Diferenciar os alimentos segundo a función que cumpran no organismo. 
21. Comprender a necesidade dunha dieta equilibrada os prexuízos dunha alimentación pouco 

variada. 
22. Aprender diferentes técnicas de conservación dos alimentos. 
23.Coñecer os diferentes tipos de aditivos e as súas aplicacións. 
24.Coñecer cales son os sistemas de coordinación e relación no noso corpo. 
25.Distinguir entre control nervioso e control hormonal. 
26. Recoñecer os distintos niveis de integración nerviosa, desde a recepción de estímulos á 

elaboración de respostas. 
27. .Identificar as diferentes partes en que se divide o sistema nervioso, así como as súas funcións. 
28.Entender como funciona o sistema nervioso. 
29.Recoñecer as glándulas endócrinas máis importantes, así como as hormonas que producen. 
30.Comprender o mecanismo de acción das hormonas. 
31.Analizar as consecuencias persoais e sociais que se derivan do consumo de drogas. 
32.Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos. 
33.Entender o funcionamento coordinado de músculos e esqueleto para producir movemento. 
34.Identificar os compoñentes de ósos e músculos. 
35.Coñecer os compoñentes e o funcionamento das articulacións. 
36.Aprender a controlar as variables dun experimento. 
37.Coñecer as características xerais da reprodución humana e as etapas do ciclo reprodutivo. 
38.Comprender cales son os caracteres sexuais  primarios  e secundarios e en que momento 

aparecen. 
39. Estudar a anatomía e o funcionamento dos aparellos reprodutores feminino e masculino, así 

coma as características dos gametos correspondentes. 
40. Entender os ciclos hormonal, ovárico e menstrual do aparello reprodutor feminino. 
41. Aprender como se produce a fecundación, e que fases presenta o desenvolvemento e nacemento 

dun novo ser humano a partir dunha única célula. 
42. Coñecer as técnicas de reprodución asistida máis empregadas. 
43. Estudar as principais enfermidades de transmisión sexual. 
44. Aprender cales son os principais métodos anticonceptivos, e algúns hábitos saudables de hixiene 

sexual. 
45. Comprender a diferenza entre sexo, sexualidade e reprodución. 

 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 
1.Diferenciar entre formas de relevo, formas de modelaxe e paisaxe. 
2.Coñecer os elementos que conforman unha paisaxe. 
3. Coñecer a relación que hai entre a paisaxe, a modelaxe dun relevo, o clima e a acción de axentes 

xeolóxicos. 
4. Comprender os procesos de meteorización das rochas, e como este proceso orixina e fertiliza o 

solo. 
5. Recoñecer as principais formas de modelaxe producidas pola acción dos axentes xeolóxicos. 
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6.Aprender a  interpretar mapas topográficos e meteorolóxicos  sinxelos,  e  comprender  como  se 
elaboran. 

7.Comprender como se orixinan e cales son as principais rochas sedimentarias. 
8.Aprender a realizar un perfil topográfico. 

 

Bloque 5. O solo como ecosistema 
1.Entender o solo coma un ecosistema e as relación entre os seus elementos 
2.Valorar o coidado do solo como o recurso esencial que é para o xénero humano 
3. Entender coma os recursos dispoñibles condicionan o desenvolvemento das poboacións. 
4.Aprender que son os recursos e de que tipos poden ser. 

5. Diferenciar entre recursos renovables e non renovables. 
6. Comprender en que consiste a explotación dos ecosistemas e dos recursos da biosfera, e en 

que casos poden ser explotados 
7. Aprender o que é o desenvolvemento sostible e as diferenzas que hai entre xestionar a oferta e 

xestionar a demanda dos recursos. 
8. Aprender o que é un impacto ambiental e de que tipos pode ser. 
9. Estudar cales son os principais impactos negativos sobre o medio natural en xeral e sobre o 

solo en particular 
10. Comprender de que modo afectan as actividades humanas ao solo, á paisaxe e á biosfera. 
11.Aprender que son os residuos, de que tipos poden ser e como se xestiona o seu tratamento e 

eliminación. 
12.Coñecer o que son a prevención e a corrección de impactos ambientais. 

 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto ás 
demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 
circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre  
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

7. 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. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

9. 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 interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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 Bloque 1: A evolución da vida 

 Bloque 2. A dinámica da Terra 

 Bloque 3. Ecoloxía e Medio Ambiente 

 Bloque 4. Proxecto de investigación 

 

Bloque 1: A evolución da vida 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto  
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 
a muller. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 
os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, 
así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

6. 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. 

7. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo 
da literatura. 

8. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e 
valorar a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente 
os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

Bloque 2. A dinámica da Terra 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto 
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra 
condición ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan 
discriminación entre homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra 

4º ESO 
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a muller. 
 

4. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das  
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

5. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

6. 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. 

7. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

8. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

Bloque 3. Ecoloxía e Medio Ambiente 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto  
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

5. 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. 

6. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

7. Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física 
e a práctica do deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar 
a dimensión humana da sexualidade en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os 
hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio 
ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora. 

 

Bloque 4. Proxecto de investigación 

1. Asumir responsablemente os seus deberes, coñecer e exercer os seus dereitos no respecto  
ás demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e 
os grupos, exercitarse no diálogo, afianzando os dereitos humanos e a igualdade de trato e 
de oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
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prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

2. 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. 

3. Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre 
eles. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición 
ou circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre 
homes e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

4. Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e 
os comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

5. Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das  
tecnoloxías, especialmente as da información e a comunicación. 

6. Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do 
coñecemento e da experiencia. 

7. 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. 

8. Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 
literatura. 

9. 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 interpersoal e expresión de 
riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona. 
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4. Estándares de aprendizaxe: Temporalización, grao mínimo para superar a materia, 
procedementos e instrumentos de avaliación 

 1º ESO 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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

B1.1. Utilizar 
axeitadamente 
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. 

Anual Define alo menos os termos 
específicos mais frecuentes. 

-Tarefas de aula 
-Probas específicas 
-Traballos 
bibliográficos; 
Busca de 
información en 
diferentes soportes, 
lectura de textos 
referentes ao medio 
científico. 

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. 

Anual Elabora un traballo ou informe 
científico dun tema 
previamente investigado 

-Tarefas de aula 
-Probas específicas 
-Traballos 
bibliográficos; 
Busca de 
información en 
diferentes soportes, 
lectura de textos 
referentes ao medio 
científico. 

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

Anual Realiza unha exposición oral 
do tema investigado e 
emprega esa información para 
elaborar a súa opinión sobre o 
tema 

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

Anual 

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 
coa 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. 

Anual Realiza un traballo 
experimental da aula ou no 
laboratorio se é posible con 
axuda de un guión e 
respectando as normas e 
empregando con seguridade e 
coidado o material necesario 

-Tarefas prácticas 
-Comportamento e 
actitude durante a 
práctica 
-Probas específicas 

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. 

Anual Recolle os resultados das 
investigacións e as cuestións 
que se lle plantexan 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 2. A Terra no universo 

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. 

Primeiro trimestre Identifica as ideas principais 
sobre a orixe do Universo 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro trimestre Identifica con axuda de 
debuxos, esquemas, 
fotografías...os principais 
compoñentes do Universo 

B2.5. Os planetas no Sistema 
Solar. 

B2.3. 
Relacionar 
comparativa- 
mente 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. 

Primeiro trimestre Cita as características da 
Terra que permiten a 
existencia nela de vida 

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. 

Primeiro trimestre Identifica a posición da Terra a 
partir de debuxos 
esquemáticos do Sistema 
Solar 

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. 

Primeiro trimestre Relaciona os movementos da 
Terra e a inclinación do seu 
eixe coa sucesión dos días e 
noites e coas estacións e 
relaciona o movemento da Lúa 
coas fases lunares, as mareas 
e os eclipses 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro trimestre Identifica a partir de 
esquemas, debuxos ou 
fotografías as fases lunares e 
as eclipses de Sol e de Lúa 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

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. 

Primeiro trimestre Identifica e describe con axuda 
dun esquema do interior 
terrestre as diferentes capas 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Traballo en equipo. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro trimestre 

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. 

Primeiro trimestre Diferenza os conceptos de 
rocha e mineral e identifica 
algúns minerais e rochas 
comúns coa axuda de claves 
dicotómicas e a partir do 
estudo das súas propiedades. 

-Tarefas prácticas 
-Comportamento e 
actitude 
-Probas específicas 

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

Primeiro trimestre Nomea exemplos de 
aplicacións de minerais e 
rochas 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Primeiro trimestre Valora positivamente o uso 
responsable dos recursos 

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. 

Primeiro trimestre Identifica en debuxos, 
diagramas, esquemas...os 
principais gases que forman o 
aire e as diferentes capas da 
atmosfera 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Primeiro trimestre Recoñece substancias 
contaminantes da atmosfera e 
relaciónaas con certas 
actividades humanas 

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

 

 

Primeiro trimestre Enumera e explica de xeito 
sinxelo as principais 
características que fan ca 
atmosfera sexa esencial para 
a existencia da vida na Terra 

B2.12. Contaminación 
atmosférica: repercusións e 

B2.9. 
Investigar e 

BXB2.9.1. 
Relaciona a 

Primeiro trimestre Relaciona as principais causas 
da contaminación atmosférica 

-Interpretación e 
elaboración de 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

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

contaminación 
ambiental coa 
deterioración 
ambiental, e propón 
accións e hábitos 
que contribúan á 
súa solución. 

 coas consecuencias negativas 
para a contorna e presenta 
interese pola súa diminución 

fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 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. 

Primeiro trimestre Identifica as principais 
consecuencias da 
contaminación atmosférica de 
orixe antrópica. 

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. 

Primeiro trimestre Comprende as consecuencias 
para os seres vivos das 
propiedades anómalas da 
auga 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro trimestre Explica con axuda de 
esquemas, debuxos, 
fotografías...os procesos que 
teñen lugar no ciclo da auga 

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. 

Primeiro trimestre Explica por que é importante 
un uso sustentable da auga 
doce e enumera accións 
persoais que potencian a 
redución do seu consumo 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico.. 
-Probas orais e 
escritas 

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 

Primeiro trimestre Identifica problemas de 
contaminación da hidrosfera e 
os relaciona con determinadas 
actividades humanas 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

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 
desenvolve- 
mento da vida. 

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

Primeiro trimestre Explica de xeito sinxelo as 
características que 
posibilitaron o 
desenvolvemento da vida na 
Terra 

 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 

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 
biodiversidad 
e e aplica 
criterios de 
clasificación 
dos seres 
vivos, 
relacionando 
os animais e 
as plantas 
máis comúns 
co seu grupo 
taxonómico. 

Segundo trimestre Define o concepto de especie 
e coñece como se nomean as 
especies 
Explica o concepto de 
biodiversidade e o por que da 
súa importancia 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico.. 
-Probas orais e 
escritas 

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 
característico 
s de cada un 
destes 
grupos, e 
salienta a 
súa 
importancia 
biolóxica. 

Segundo trimestre Nomea os 5 reinos de seres 
vivos e as características 
principais de cada reino: o tipo 
celular, o nivel de organización 
e o tipo de nutrición 

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 
característica 
s xerais e 
singulares de 
cada grupo 
taxonómico. 

Segundo trimestre Cita as características e pon 
exemplos ou recoñece o reino 
ao que pertencen diferentes 
seres vivos 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico.. 
-Probas orais e 
escritas 

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 
invertebrado 
s comúns co 
grupo 
taxonómico 
ao que 
pertencen. 

Terceiro trimestre Pon exemplos de vertebrados 
e invertebrados e os relaciona 
coa súa correspondente clase 
ou grupo taxonómico principal 

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

Segundo trimestre 
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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. 

Segundo trimestre Explica e relaciona os 
conceptos de nutrición 
autótrofa e fotosíntese 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico.. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Segundo trimestre Cita os principais grupos de 
plantas e algunha das súas 
características diferenciais 

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 
. 

Segundo trimestre Identifica animais ou plantas a 
partir de claves dicotómicas 

-Tarefas prácticas 
-Comportamento e 
actitude 
-Probas 
específicas. 

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. 

Segundo trimestre Explica o exemplos de 
especies endémicas e 
especies en perigo de 
extinción e pon algún exemplo 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Segundo trimestre Cita exemplos de adaptacións 
de seres vivos ao medio 

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

Segundo trimestre Nomea ou identifica plantas e 
animais propios dos 
ecosistemas galegos 
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Bloque 4. Os ecosistemas 

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. 

Terceiro 
trimestre 

Explica o concepto de 
ecosistema e pon exemplos de 
compoñentes bióticos e 
abióticos dun ecosistema 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro 
trimestre 

Nomea actividades humanas 
que inflúen negativamente no 
medio e relaciónaas con 
determinados desequilibrios 
nos ecosistemas 

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. 

Terceiro 
trimestre 

Explica o concepto de 
desenvolvemento sustentable 
e a súa importancia. 
Nomea medidas individuais e 
colectivas para conservar o 
medio ambiente 

Bloque 5. Proxecto de investigación 

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. 

Terceiro trimestre Aplica a metodoloxía científica 
para a investigación dun tema 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, 
resumos e traballos 
sinxelos, sobre 
temas de tipo 
científico.. 
. 

 
. 

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 
experimentació 
n ou da 
observación, e 
a 
argumentación 
. 

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

Terceiro trimestre Elabora un informe científico o 
un pequeno traballo de 
investigación e expón 
oralmente o seu traballo e 
conclusións. 
Participa, valora e respecta o 
traballa individual mente, e 
faise cargo da súa parte cando 
se trata dun traballo “en grupo” 

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. 

Terceiro trimestre 

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. 

Terceiro trimestre 
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Contidos Criterios de 
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Estándares de 
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Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

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. 

Terceiro trimestre   

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

Terceiro trimestre 

 

 
3º ESO  

Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO 

Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

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. 

Anual Define termos frecuentes do 
vocabulario científico: 
célula, autótrofo, 
heterótrofo, epidemia, 
pandemia, fecundación, 
ETS, contaxio... 

- Tarefas de aula 
- Probas específicas 
- Traballos 
bibliográficos; Busca 
de información en 
diferentes soportes, 
lectura de textos 
referentes ao medio 
científico. 

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. 

Anual Elabora un traballo ou 
informe científico dun 
tema previamente 
investigado 

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

Anual Realiza unha exposición oral 
do tema investigado e 
emprega esa información 
para elaborar a súa opinión 
sobre o tema 

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

Anual 

B1.4. Planificación e 
realización do traballo 
experimental, e 
interpretación dos seus 
resultados. 
B1.5. Normas de seguridade 

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

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

Anual Comprende o 
desenvolvemento e realiza 
unha práctica sinxela 
empregando con seguridade 
e coidado o 

-Tarefas prácticas 
-Comportamento e 
actitude 
-Probas 
específicas 
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Contidos Criterios de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Temporalización Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

no laboratorio, e coidado 
dos instrumentos e do 
material. 

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. 

Anual material necesario e 
elabora un informe 
científico da mesma 

 

Bloque 2. A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos 

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. 

Primeiro Trimestre Identifica a célula como 
compoñente diferencial 
entre a materia viva e a 
inerte 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Primeiro Trimestre Identifica e diferenza en 
debuxos esquemáticos 
unha célula procariota, 
eucariota animal e 
eucariota vexetal 

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. 

Primeiro Trimestre Nomea e explica as 
funcións vitais 

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

Primeiro Trimestre Explica a diferenza entre 
nutrición autótrofa e 
heterótrofa 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 

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. 

Primeiro Trimestre Indica a que nivel de 
organización pertencen 
diferentes compoñentes da 
materia viva 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Primeiro Trimestre Recoñece nun debuxo 
esquemático os principais 
orgánulos celulares e indica a 
función que desempeñan 

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. 

Primeiro Trimestre Identifica en debuxos ou 
fotografías os principais 
tecidos do corpo humano e 
nomea a función que realizan 

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

B3.3. Descubrir, a 
partir do 

BXB3.3.1. 
Argumenta as 

Primeiro Trimestre Diferencia hábitos de vida 
saudables e asóciaos a 

-Interpretación e 
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 coñecemento do 
concepto de saúde 
e doenza, os 
factores que os 
determinan. 

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

 prevención de enfermidades 
comúns 

elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro Trimestre Nomea enfermidades 
infecciosas e non infecciosas 
comúns e recoñece medios 
para a súa prevención 

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

Primeiro Trimestre Recoñece exemplos de 
axentes causantes de 
enfermidades infecciosas 

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. 

Primeiro Trimestre Nomea hábitos de vida 
saudable e asóciaos a 
prevención de enfermidades 
comúns 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Primeiro Trimestre Identifica hábitos saudables 
para previr enfermidades 
infecciosas 

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. 

Primeiro Trimestre Discrimina os principais tipos 
de doenzas que asolan 
diversas partes do mundo e 
propón formas de minimizar 
os seus efectos. 

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. 

Primeiro Trimestre Relaciona a vacinación coa 
inmunidade artificial e valora 
a súa importancia na 
prevención das enfermidades 
infecciosas 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico.. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro Trimestre Explica consecuencias 
positivas da doazón de 
células, sangue e órganos 
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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. 

Primeiro Trimestre É quen de relacionar 
enfermidades producidas polo 
consumo de substancias 
psicotrópicas e os seus 
efectos e de propor medidas 
que axuden a diminuír o 
devandito consumo e mellorar 
así o estado de saúde física e 
mental na sociedade 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Primeiro Trimestre 

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. 

Primeiro Trimestre Explica a diferenza entre 
nutrición e alimentación 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 

escritas 

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

Primeiro Trimestre Nomea os tipos de nutrientes 
e asóciaos coa a función que 
realizan 

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. 

Primeiro Trimestre Recoñece a importancia dos 
hábitos alimentarios 
saudables e do exercicio 
físico para a saúde e os 
relaciona coa prevención de 
enfermidades como a 
obesidade, diabete, ECV... 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

 

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 

Segundo 
Trimestre 

Identifica os distintos 
aparellos implicados na 
función de nutrición 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
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  relaciónao coa súa 
contribución no 
proceso. 

  -Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 

escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Explica a contribución de 
cada aparello a función de 
nutrición 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Identifica os principais 
órganos dos aparellos 
dixestivo, circulatorio, 
respiratorio e excretor 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Nomea hábitos de vida 
saudable e asóciaos a 
prevención de enfermidades 
comúns dos aparellos 
relacionados coa nutrición 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Identifica os aparellos e 
sistemas implicados na 
función de relación e explica 
a función básica que realizan 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 

escritas 

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

Segundo 
Trimestre 

Identifica os órganos e 
aparellos implicados na 
función de relación e a súa 
estrutura e funcionamento 
básico 

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

Segundo 
Trimestre 

Explica o concepto de 
receptor sensorial e indica os 
diferentes tipos de receptores 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Nomea hábitos de vida 
saudable e asóciaos a 
prevención de enfermidades 
comúns do SN 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Recoñece as principais 
glándulas endócrinas do 
corpo e as relaciona coas 
hormonas que segregan e os 
efectos que produce a súa 
presencia e a súa deficiencia 
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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. 

Segundo 
Trimestre 

 escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Identifica en debuxos 
esquemáticos os principais 
órganos do aparello 
locomotor 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Pon exemplos de diferentes 
tipos de músculos; lisos, 
cardíacos, estriados 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Nomea hábitos de vida 
saudable e asóciaos a 
prevención de lesións 
frecuentes do aparello 
locomotor 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Identifica os órganos do 
aparello reprodutor feminino 
e masculino e asocia cada 
órgano a súa función básica 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Describe os principais 
acontecementos do ciclo 
menstrual 

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

Segundo 
Trimestre 

Explica o concepto de 
fecundación, embarazo e 
parto 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Explica o que son e nomea 
diferentes métodos 
anticonceptivos 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 

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

Segundo 
Trimestre 

Explica medidas preventivas 
para previr as ETS 
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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. 

Segundo 
Trimestre 

Relaciona a inseminación 
artificial e a inseminación in 
vitro coas súas características 

sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Segundo 
Trimestre 

Acepta a diversidade sexual e 
desenvolve actitudes críticas 
con aqueles que non o fan na 
mesma dirección 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

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. 

Terceiro Trimestre Identifica o clima e o tipo de 
rochas como factores que 
condicionan e determinan a 
modelaxe do relevo 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro Trimestre Recoñece a enerxía solar 
como o motor que mantén o 
funcionamento dos axentes 
xeolóxicos externos 

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

Terceiro Trimestre Nomea os principais procesos 
xeolóxicos externos 

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. 

Terceiro Trimestre Recoñece formas de relevo 
orixinadas polas augas 
superficiais a partir de 
fotografías ou esquemas e 
asóciaas a acción dos 
axentes xeolóxicos 
responsable 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro Trimestre Explica que é un acuífero e 
algunhas consecuencias da 
súa sobreexplotación 

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 

Terceiro Trimestre Recoñece formas de 
modelaxe litoral a partir de 
fotografías ou esquemas e 
asóciaas á acción dos 
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  e a sedimentación no 
litoral, e identifica 
algunhas formas 
resultantes 
características. 

 axentes xeolóxicos 
responsables 

 

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. 

Terceiro Trimestre Recoñece formas de 
modelaxe eólica a partir de 
fotografías ou esquemas e 
asóciaas á acción dos 
axentes xeolóxicos 
responsables 

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. 

Terceiro Trimestre Identifica formas de relevo 
glaciar a partir de fotografías 
e asóciaas a acción dos 
axentes xeolóxicos que 
interveñen 

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. 

Terceiro Trimestre Describe algunha paisaxe do 
seu contorno nomeando 
formas de relevo que se 
aprecian nel 

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. 

Terceiro Trimestre Identifica aos seres vivos 
como axentes xeolóxicos 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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

Terceiro Trimestre Cita exemplos de influencia 
da intervención humana na 
modificación do relevo 

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. 

Terceiro Trimestre Nomea e diferenza procesos 
xeolóxicos internos e 
externos e os identifica como 
responsables dos cambios na 
superficie terrestre 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro Trimestre Relaciona a enerxía interna 
da Terra co movemento das 
placas litosféricas e a orixe 
dos terremotos 

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

Terceiro Trimestre Coñece a existencia de 
distintos tipos de actividade 
volcánica e relaciónaos coa 
composición do magma e a 
súa perigosidade 

B4.12. Distribución de 
volcáns e terremotos. 

B4.12. Relacionar a 
actividade sísmica 

BXB4.12.1. Xustifica 
a existencia de 

Terceiro Trimestre Recoñece a existencia de 
zonas xeolóxicamente moi 

-Interpretación e 
elaboración de 
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Riscos sísmico e volcánico: 
importancia da súa predición 
e da súa prevención. 

e volcánica coa 
dinámica do interior 
terrestre e xustificar 
a súa distribución 
planetaria. 

zonas en que os 
terremotos son máis 
frecuentes e de 
maior magnitude. 

 activas e relaciónaas cos 
límites das placas litosféricas 

fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Traballo en equipo. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro Trimestre Coñece, aínda que non sexan 
de importancia na zona onde 
habita, os efectos de volcáns 
e sismos e as medidas de 
prevención a levar a cabo en 
caso de risco deste tipo. 

Bloque 5. O solo como ecosistema. 

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. 

Terceiro Trimestre Identifica os elementos 
bióticos e abióticos dun 
ecosistema e a relación 
directa que os seres vivos 
teñen co solo. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 
-Probas orais e 
escritas 

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. 

Terceiro Trimestre Toma conciencia da 
importancia de xestionar 
sostiblemente o solo, de 
conservalo e protexelo 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

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. 

Anual Aplica a metodoloxía 
científica para a investigación 
dun tema 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, debuxos, 
fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de tipo 
científico. 
-Elaboración de 
definicións, resumos 
e traballos sinxelos, 
sobre temas de tipo 
científico. 

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

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. 

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. 

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

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. 

   

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

 

 
Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 

avaliación 

Bloque 1. A evolución da vida 

 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. 

1º 
Trimestre 

Establece as diferenzas entre os 
distintos tipos de células e describe a 
estrutura e función dos orgánulos 
celulares. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 BXB1.1.2. Identifica 
tipos de células 
utilizando o microscopio 
óptico, micrografías e 
esquemas gráficos. 

1º 
Trimestre 

Manexa o microscopio óptico para 
obter imaxes de células e recoñece as 
estruturas celulares en micrografías e 
esquemas gráficos. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Identifica os compoñentes do núcleo e 
relaciona a súa función coas etapas 
do ciclo celular. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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 

 

 

1º 
Trimestre 

Sinala as partes dun cromosoma e 
recoñece un cariotipo humano. 

 B1.4. Mitose e 
meiose: principais 
procesos, 
importancia e 

 B1.4. Formular e 
identificar os principais 
procesos que teñen 
lugar na mitose e na 
meiose, 

 BXB1.4.1. Recoñece as 
fases da mitose e 
meiose, diferencia 
ambos os procesos e   
distingue o seu 

1º 
Trimestre 

Describe as fases da mitose e meiose, 
establecendo as diferenzas entre 
ambos procesos e o seu significado 
biolóxico. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 

debuxos, 
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significado 
biolóxico. 

e revisar o seu 
significado e a súa 
importancia biolóxica. 

significado 
biolóxico. 

  fotos. 
-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

1º 
Trimestre 

Recoñece os compoñentes dos ácidos 
nucleicos. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Establece a relación entre a funcións 
do ADN e os xenes. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

1º 
Trimestre 

Resolve problemas prácticos de 
transcrición e tradución a partir de 
secuencias de ADN. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Comprende a importancia biolóxica das 
mutacións e describe os diferentes 
tipos. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Define os conceptos básicos da 
xenética mendeliana e resolve 
problemas prácticos de cruzamentos 
con un e dous caracteres. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico.. 

-Probas orais e 
escritas  B1.12. Herdanza 

do sexo e 
herdanza 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. 

1º 
Trimestre 

Soluciona problemas prácticos sobre a 
herdanza do sexo e a ligada ao sexo. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Interpreta árbores xenealóxicas sobre 
as doenzas hereditarias máis 
frecuentes. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 
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     -Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

1º 
Trimestre 

Describe as principais técnicas de 
traballo en enxeñería xenética. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Diferenza a clonación terapéutica da 
clonación reprodutiva. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

  B1.15. 
Aplicacións da 
enxeñaría 
xenética. 

Biotecnoloxía. 
Bioética. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Coñece as implicacións  éticas, sociais 
e ambientais da enxeñaría xenética. 

 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. 

1º 
Trimestre 

Analiza as consecuencias dos avances 
actuais no campo da biotecnoloxía. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Traballo en equipo. 
-Probas orais e 
escritas 

 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. 

2º 
Trimestre 

Identifica os principios do lamarckismo, 
darwinismo e neodarwinismo. 

 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. 

 B1.17. 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. 

2º 
Trimestre 

Relaciona variabilidade xenética, 
adaptación e selección natural. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 B1.18. As 
árbores 
filoxenéticas no 
proceso de 
evolución. 

 B1.18. Interpretar 
árbores filoxenéticas, 
incluíndo a humana. 

 BXB1.18.1. Interpreta 
árbores filoxenéticas. 

2º 
Trimestre 

Describe árbores filoxenéticas. 

 B1.19. Evolución 
humana: 

 B1.19. Describir a 
hominización. 

 BXB1.19.1. Recoñece e 
describe as fases 

2º 
Trimestre 

Coñece as fases da hominización. 
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Proceso de 
hominización. 

 da hominización.    

Bloque 2. A dinámica da Terra 

 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. 

3º 
Trimestre 

Pon exemplos dos cambios máis 
evidentes que se levan producindo no 
planeta dende a súa orixe 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico.. 

-Probas orais e 
escritas 

 B2.2. Eóns, eras 
xeolóxicas e 
períodos 
xeolóxicos: 
situación dos 
acontecementos 
xeolóxicos e 
biolóxicos 
importantes.. 

 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. 

3º 
trimestre 

Coñece e temporaliza os eventos máis 
importantes na Historia da Terra 
Identifica 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 B2.3. Os fósiles 
guía e o seu 
emprego para a 
datación e o 
estudo de 
procesos 
xeolóxicos 

 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. 

3º 
Trimestre 

Ubica os fósiles guía na era xeolóxica 
na que viviron as especies. 

  .B2.4. 
Interpretación de 
mapas 
topográficos e 
realización de 
perfís 
topográficos. 
Interpretación e 
datación de 
procesos 
representados en 
cortes 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. 

3º 
Trimestre 

 B2.5. Estrutura e 
composición da 
Terra. Modelos 

 B2.5. Interpretar cortes 
xeolóxicos  sinxelos e 
perfís topográficos 
como procedemento 

 BXB2.5.1. Interpreta un 
mapa topográfico e fai 
perfís topográficos.. 

3º 
Trimestre 

É quen de levantar un perfil topográfico 
e interpretar a información encriptada 
nun mapa topográfico 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas 
conceptuais 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

xeodinámico e 
xeoquímico. 

para o estudo dunha 
zona ou dun terreo. 

 BXB2.5.2. Resolve 
problemas sinxelos de 
datación relativa, 
aplicando os principios 
de superposición de 
estratos, superposición 
de procesos e 
correlación. 

3º 
Trimestre 

Emprega os principios de superposición 
de estratos, procesos e correlación  
para dilucidad a datación relativa en 
exercicios prácticos sinxelos 

e traballos, debuxos, 
fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 B2.6. A tectónica 
de placas e as 
súas 
manifestacións. 
Evolución histórica 
da deriva 
continental á 
tectónica de 
placas. 

 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. 

3º 
Trimestre 

Discrimina o modelo dinámico e 
xeoquímico da Terra 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

3º 
Trimestre 

Coñece as manifestacións superficiais 
froito da estrutura interna da Terra e 
da súa dinámica 

 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. 

3º 
Trimestre 

Explica as probas que corroboran a 
deriva continental e a expansión do 
fondo oceánico 

 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. 

3º 
Trimestre 

Nomea, explica e relacións os 
movementos relativos das placas 
litosféricas 

 BXB2.9.2.  Interpreta as 
consecuencias dos 
movementos das 
placas no relevo. 

3º 
Trimestre 

É quen de relacionar os movementos 
das placas coa orografía 

 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. 

3º 
Trimestre 

Pon exemplos dos relevos máis 
salientables e relaciónaos co 
fenómeno que os orixina 

 B2.11. Contrastar os 
tipos de placas 
litosféricas e asociarlles 
movementos e 
consecuencias. 

 BXB2.11.1. Relaciona 
os movementos das 
placas con procesos 
tectónicos. 

3º 
Trimestre 

Diferencia os distintos tipos de 
movementos relativos entre placas 

 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. 

3º 
Trimestre 

Describe a evolución do relevo baixo a 
interacción de procesos xeolóxicos 
internos e externos. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

B3.1.Compo-
ñentes 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. 

2º 
Trimestre 

Define o concepto de ecosistema e 
identifica os seus compoñentes 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 BXB3.1.2. Analiza as 
relacións entre Biótopo 
e biocenose, e avalía a 
súa importancia para 
manter o equilibrio do 
ecosistema. 

2º 
Trimestre 

Coñece a interrelación entre os 
compoñentes do ecosistema: biótopo 
e biocenose. 

 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. 

2º 
Trimestre 

Distingue as principais adaptacións que 
poden presentar os seres vivos en 
relación cos ambientes onde viven. 

 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. 

2º 
Trimestre 

Coñece os factores abióticos e a 
relación destes coa biocenose e por 
ende a importancia da súa 
conservación. Define factor limitante. 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

2º 
Trimestre 

Define as relación existentes entre os 
elementos da biocenose e coñece a  
súa importancia no mantemento do 
equilibrio nos ecosistemas 

 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. 

2º 
Trimestre 

Identifica os distintos niveis tróficos e a 
relación entre eles. 

 B3.6.Dinámica do 
ecosistema. 
 B3.7. Ciclo da 
materia e fluxo da 
enerxía. 
 B3.8. Pirámides 
ecolóxicas. 
 B3.9.Ciclos 

 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 

 BXB3.6.1. Compara as 
consecuencias 
prácticas na xestión 
sustentable dalgúns 
recursos por parte do 
ser humano, e valora  
criticamente a súa 
importancia. 

2º 
Trimestre 

Identifica os riscos dun uso non 
sustentable dalgúns recursos e os 
perxuizos da sobreexplotación 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

bioxeoquímico s e 
sucesións 
ecolóxicas. 

sustentable dalgúns 
recursos por parte do 
ser humano. 

   -Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico.. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

2º 
Trimestre 

É quen de calcular a eficiencia 
enerxética en cadeas tróficas 

 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 
superpoboació n e 
as súas 
consecuencia s: 
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. 

2º 
Trimestre 

Comprende os efectos negativos de 
certas actuacións antrópicas sobre os 
ecosistemas 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

-Probas orais e 
escritas 

 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. 

2º 
Trimestre 

Propón melloras para a conservación e 
coidado da contorna 

 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. 

2º 
Trimestre 

Explica de xeito sinxelo os procesos de 
tratamento de residuos e coñece a 
importancia da reutilización e reciclaxe 
dos recursos 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas conceptuais 
e traballos, 
debuxos, fotos. 

-Exposición oral 
dalgún tema de 
tipo científico. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico.. 

-Probas orais e 
escritas 

 B3.13.Os residuos 
e a súa xestión. 
Coñecemento de 
técnicas sinxelas 
para coñecer o 
grao de 
contaminación e 
depuración 
ambiental. 

 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. 

2º 
Trimestre 

 B3.14. Uso de 
enerxías 
renovables como 
factor fundamental 

 B3.11. Asociar a 
importancia da 
utilización de enerxías 
renovables no 

 BXB3.11.1. Destaca a 
importancia das 
enerxías renovables 
para o 
desenvolvemento 

2º 
Trimestre 

Relaciona a sustentabilidade coas 
enerxías limpas 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

Para un 
desenvolvemento 
sustentable. 
Consecuencias 
ambientais do 
consumo humano 
de enerxía. 

desenvolvemento 
sustentable. 

Sustentable do planeta.    

Bloque 4. Proxecto de investigación 

 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. 

Anual Aplica a metodoloxía científica para a 
investigación dun tema 

-Interpretación e 
elaboración de 
fichas, esquemas, 
mapas 
conceptuais, 
traballos, 
debuxos, fotos, 
presentacións, 
etc. 

-Elaboración de 
definicións, 
resumos e 
traballos sinxelos, 
sobre temas de 
tipo científico. 

 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. 

Anual Elabora un informe científico o un 
traballo de investigación e expón 
oralmente e por escrito o seu traballo 
e conclusións 

-Proposta da 
hipótese nula e 
xustificación 
argumentada da 
liña de traballo a 
seguir 

 B4.2.Artigo 
científico. Fontes 
de divulgación 
científica. 

 B4.3. Discriminar e 
decidir sobre as fonte 
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. 

Anual -Selección e 
discriminación 
razoada da 
información e dos 
tipos de soporte 
nos que realiza os 
seus traballos 

 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. 

Anual -Elaboración de 
materiais para o 
traballo escrito e 
oral 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 
aprendizaxe 

Temp. Grao mínimo de consecución Procedementos e 
Instrumentos de 
avaliación 

 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. 

Anual   

BXB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia 
as conclusións das 
súas investigacións, 
tanto verbalmente 
como por escrito. 

3º 
Trimestre 

- Presentación dos 
resultados dos seus 
traballos, tanto por 
escrito coma 
oralmente diante 
dos seus 
compañeiros e 
defensa do debate 
suscitado. 
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5. METODOLOXÍA 
 

Os primeiros días do curso dedicaremos parte de cada sesión en lembrarlles onde e como poden 
acceder aos cursos creados nas plataformas educativas, tanto para o seu uso na aula, coma para o 
seu uso no caso de cuaretenas ou confinamentos. O obxectivo que perseguimos é que todos eles 
accedan de xeito autónomo e fluído a todos os recursos e ferramentas que imos empregar o 
presente curso escolar para que o seu proceso de ensino-aprendizaxe se vexa alterado o mínimo 
posible se, por razóns de saúde, nos vemos forzados a unha educación virtual no canto de 
presencial. Entraremos con eles nas plataformas e navegaremos con eles para que se acostumen 
aos itinerarios que deben seguir para acceder aos recursos. Ademais iremos empregando 
ferramentas coma procesadores de texto, edición de imaxe, vídeo e son ou os foros, para que 
interioricen as formas e formatos nos que deben traballar e/ou enviar as súas tarefas ou dúbidas das 
profesoras. 

 
No desenvolvemento das diferentes unidades didácticas, empregaranse diversas estratexias 

metodolóxicas: 

1. Exploración dos coñecementos previos 
No caso de clases presenciais: 

A avaliación inicial do estado das aprendizaxes de cada unidade didáctica poderase 
levar a cabo de xeito oral (individual ou en gran grupo, respectando os protocolos das 
autoridades sanitarias e educativas) e/ou escrito (individual) ou empregando a 
plataforma asignada. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos, empregaranse as plataformas para as nosas pesquisas, adaptando 
as actividades, como substituír as intervencións orais na aula con intervencións por 
quendas de xeito virtual, e as escritas, por cuestionarios ou pequenas tarefas cuxa 
corrección nos desvelen os coñecementos previos do alumnado, para poder desenvolver 
as nosas explicacións no sentido de optimizar aprendizaxes significativas en todos eles. 

2. Plantexamento do novo tema de estudio dun xeito motivador, a través dunha nova de 
actualidade, da análise dunha imaxe, dun interrogante que despirte o súa curiosidade polo 
tema a tratar, etc... 

No caso de clases presenciais: 
Empregaramos a pantalla dixital, que nos permite que todos accedan ao contido, 

evitando reducir o consumo de papel. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos, empregaranse as plataformas para que, coma unha tarefa máis, 
poidan de xeito individual facer unha análise previa do tema que completaremos cunha 
pequena posta en común na clase telemática correspondente. 

3. Síntese breve por parte da profesora dos principais contidos da unidade. 
No caso de clases presenciais: 

As explicacións faranse presencialmente na aula, empregando o material de apoio 
necesario. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

As explicacións poderanse facer en streaming nas clases virtuais, ao tempo que 
compartimos co alumnado por vía telemática, aqueles materiais de apoio que 
consideremos necesarios para apoiar as nosas explicacións ou aqueles de reforzo e 
ampliación que eles nos suxiran, ou orientándoos na súa busca autónoma. 

4. Visualización de diapositivas, fotografías, vídeos... relacionados co tema a tratar 
No caso de clases presenciais: 

Empregarase o canón de vídeo.. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 
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Empregaranse as plataformas dixitais para achegarlles os materiais, ben coma arquivos 
ou tarefas, ben coma enlaces aos que acceder para reforzo ou ampliación. 

5. Desenvolvemento de tarefas diversas e con diferentes grados de complexidade: 
a) Actividades de análise: 

Busca (no dicionario, internet…) de termos descoñecidos 
Interpretación de gráficos e fotografías 
Identificación de ideas ou datos explícitos no texto 
Relación entre dúas ou máis ideas que se plantexen no texto Resolución 
de problemas 

b) Actividades de aplicación do explicado 
c) Actividades de manexo da información: 

Elaborar un glosario con termos propios da área de Ciencias que teñan relación cos 
contidos desenvolvidos. 
Toma de apuntes. 
Elaboración de fichas 
Análise de mapas conceptuais e gráficos. 
Uso dos medios informáticos 
Búsqueda de información en diferentes medios e interpretación da mesma 

d) Actividades de síntese: 
Subliñado das ideas fundamentais 
Realización de esquemas e resumes 
Elaboración de mapas conceptuais e de gráficas 

e) Actividades de investigación 

No caso de clases presenciais: 

Darase importancia os hábitos de traballo persoal, como a orde e a claridade na 
realización das actividades que se materializará no caderno de notas do alumno, ou na 
plataforma educativa Edixgal, onde se recollerán todas as incidencias e resultados do seu 
traballo. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos preponderarase o uso da plataforma para a realización de actividades e  
a plataforma que se nos asigne para a achega de explicacións aos nosos alumnos, sempre 
no horario de clase, para que os alumnos no perdan a conexión coa súa formación 
académica. 

Se non conseguiramos que todos os nosos alumnos e alumnas puidesen ter conexión a 
internet, tentaríamos buscar alternativas, coma o envío de apuntamentos e actividades en 
papel. 

6. Realización de actividades prácticas 
No laboratorio intentarán realizarse distintas prácticas vencelladas cos núcleos básicos do 

temario. 

7. Exposicións orais 

No caso de clases presenciais: 
Levaranse a cabo mantendo a distancia de seguridade do orador e o auditorio. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

Poderanse facer en streaming de xeito virtual, ou enviadas coma gravación coma 
resultado dunha tarefa. 

8. Probas de avaliación escritas e orais 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 
Empregaranse as plataformas para levar a cabo as probas, tanto orais coma escritas. 
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No caso de que unha parte ou todo tivera que renunciar ao ensino presencial a causa da Covid 

19, como instrumentos metodolóxicos e como medio de comunicación co alumnado se empregarán: 

- Plataforma dixital educativa Edixgal  

- Correo electrónico 

- Clases mediante o programa que facilite a Consellería de Educación ou conexións para aclarar 
dúbidas no caso de semipresenciaalidade. 

 
A metodoloxía que se aplique durante o desenvolvemento do traballo non presencial, intentará 

ter en conta en todo momento : 

- As diferenzas existentes entre o alumnado nos ritmos de aprendizaxe 

- As diferenzas na competencia dixital 

- As diferenzas nas distintas contornas familiares onde van a desenvolver as súas aprendizaxes 

- As diferenzas entre os intereses e motivacións individuais polos estudos 

- As marcadas diferenzas existentes na competencia en autonomía de aprendizaxe e iniciativa 
persoal. 

 
Tomando como punto de partida estas diferenzas, a estratexia metodolóxica terá como base os 

seguintes aspectos: 

- O deseño de tarefas que lles esperten o interese e a motivación 

- A flexibilidade temporal na realización das tarefas e prazos de entrega 

- A comunicación directa e personalizada a través dos correos electrónicos, así coma a busca, a 
través da comunicación escrita co alumnado, da proximidade e do apoio na aprendizaxe 

- A existencia de alumnos con necesidades específicas de aprendizaxe. 
 
Este enfoque metodolóxico, se aplicará para o deseño de tarefas tanto no caso do alumnado con 

conectividade coma no caso dos que non dispoñen ou teñen problemas con ela para seguir a súa 
formación. Non obstante, os alumnos que por diversos motivos teñan dificultade na conexión a 
internet, se lle proporcionarán exercicios escritos xunto coa información necesaria para que poidan 
realizalos. Estas tarefas serán recollidas polo centro, e enviadas á profesora da materia para a súa 
corrección e posterior avaliación . 

 
Esta metodoloxía estará exposta a revisións e a os conseguintes reaxustes metodolóxicos en 

función das respostas do alumnado e das necesidades do proceso virtual de ensino – aprendizaxe. 
 
 
  



51 
 

6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Este curso académico, todos os alumnos do centro dispoñen de un ordenador EDIXGAL para o 

seu uso persoal polo que en ningún dos cursos nos que imparte materia este departamento se 
empregará libro de texto. Por tanto o material necesario para o desenvolvemento desta P.D. 
apuntamentos, actividades, diapositivas e calquera outro material de apoio o terán dispoñible na 
plataforma dixital educativa EDIXGAL 

 
Como materiais para o desenvolvemento da materia se poderán utilizar ademais os seguintes: 

 Materiais en rede; poderán usarse, entre outras, as seguintes páxinas web 
Proyecto biosfera: http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/ 
http://www.aulaplaneta.com/ 
ies suel: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/ 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm 
http://encina.pntic.mec.es/~nmeb0000/recursosbiologiageologia/websgeologia.htm 
http://ieslamadraza.com/webpablo/ 
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/index.htm 
https://www.larubiscoeslomas.com/ 

 Outros: materiais de laboratorio, coleccións de minerais e rochas ou modelos anatómicos, 
que serían amosados polas profesoras para apoiar as explicacións, láminas ou modelos e 
xogos plastificados que, debidamente hixienizados, poidan ser manipulados polo 
alumnado individualmente. Estes materiais non poderían ser empregados polo alumnado 
nos supostos de ensino semipresencial ou virtual. 

 

 

7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN; CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN 
DO ALUMNADO 

 

Instrumentos de avaliación 
 

 Avaliación ordinaria 

A avaliación do alumnado realizarase empregando como instrumentos de avaliación os 
seguintes: 

 Probas orais ou escritas avisadas ou non previamente 

 Tarefas periódicas, ben sexan no caderno ou calquera outro tipo de soporte, que 
solicitemos as profesoras en cada momento 

 
Estes instrumentos de avaliación serán empregados aplicando os diferentes criterios de 

cualificación e tendo como referencia os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe 
fixados para cada curso. 

 

 Avaliación Extraordinaria 

O procedemento que se empregará para a avaliación dos alumnos que non superen a materia 
na avaliación ordinaria, será a realización dunha proba escrita que terá lugar no mes de xuño e 
que se axustará aos estándares mínimos establecidos para o curso correspondente. En caso de 
ensino non presencial e na data oficial indicada, se realizará a proba empregando as 
plataformas de teledocencia. 

  

http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/
http://recursostic.educacion.es/ciencias/biosfera/web/
http://www.aulaplaneta.com/
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/ccnn/
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/index_biogeo.htm
http://encina.pntic.mec.es/~nmeb0000/recursosbiologiageologia/websgeologia.htm
http://ieslamadraza.com/webpablo/
http://web.educastur.princast.es/proyectos/biogeo_ov/index.htm
https://www.larubiscoeslomas.com/
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Criterios de avaliación e cualificación 
 

 Avaliación Ordinaria 
 

1º ESO 
 

Para obter a nota de cada avaliación daráselle o mesmo peso específico a cada estándar 
traballado en cada trimestre, dentro de cada grupo dos seguintes: Grupo 1 (Bloque 1), Grupo 2 
(Bloques 2-4), Grupo 3 (Bloque 5). Dentro de cada estándar, valorarase o seu grao de adquisición 
en Baixo, Medio, Alto e Moi Alto, reportando cada un destes grados un ¼ do valor máximo do 
estándar. Os estándares do grupo 1 ponderarán un 20% da nota, mentres que os dos grupos 2 e 3 
o farán nun 60% e un 20% respectivamente. Deste xeito calcularase a nota seguindo a seguinte 

fórmula: 
 
 

Nota = 2 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 1 

+ 6 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 2 

+ 2 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 3 

 

3º ESO 
 

Para obter a nota de cada avaliación daráselle o mesmo peso específico a cada estándar 
traballado en cada trimestre, dentro de cada grupo dos seguintes: Grupo 1 (Bloque 1), Grupo 2 
(Bloques 2-5), Grupo 3 (Bloque 6). Dentro de cada estándar, valorarase o seu grao de adquisición 
en Baixo, Medio, Alto e Moi Alto, reportando cada un destes grados un ¼ do valor máximo do 
estándar. Os estándares do grupo 1 ponderarán un 15% da nota, mentres que os dos grupos 2 e 3 
o farán nun 70% e un 15% respectivamente. Deste xeito calcularase a nota seguindo a seguinte 

fórmula: 
 
 

Nota = 1,5 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 1 

+ 7 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 2 

+ 1,5 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 3 

 

4º ESO 
 

En 4º de ESO, para obter a nota de cada avaliación daráselle o mesmo peso específico a 
cada estándar traballado en cada trimestre, dentro de cada grupo dos seguintes: Grupo 1 (Bloques 
1-3), Grupo 2 (Bloque 4), Dentro de cada estándar, valorarase o seu grao de adquisición en Baixo, 
Medio, Alto e Moi Alto, reportando cada un destes grados un ¼ do valor máximo do estándar. Os 
estándares do grupo 1 ponderarán un 85% da nota, mentres que os do 2 o farán nun 15%. Deste 

xeito calcularase a nota seguindo a seguinte fórmula: 
 
 

Nota = 8,5 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 1 

+ 1,5 x 
media aritmética do grao 

de consecución dos 
estándares do grupo 2 

 

A nota da avaliación final ordinaria será a media aritmética das 3 avaliacións, pero terá en 
conta ademais as actividades relacionadas coas saídas didácticas, se se puidesen facer (actitude, 
interese, comportamento, ficha/s de actividades ou traballos escritos relacionados coa saída), que 
aportarían un 5% da nota final, aportando a media dos 3 trimestres o 95% da nota final na 
avaliación ordinaria 

En todos os cursos, para superar a materia a nota debe ser maior o igual a 5. 
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 Avaliación Extraordinaria 

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria poderán presentarse a 
unha proba no mes de xuño que se axustará aos estándares mínimos establecidos para o curso 
correspondente. Para superar a materia a nota debe ser maior o igual a 5. 

 

8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 
DOCENTE 

 

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente empregaranse dous 
cuestionarios que se cumprimentaran varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo ao 
final de cada trimestre). 

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumprimentar pola 
profesora. A información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión 
sobre a propia actuación co alumnado. O obxectivo deste análise reflexivo é obter información 
que permita identificar aspectos a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas 
medidas de mellora necesarias e adaptar así a práctica docente as necesidades do alumnado. 

 

 Cuestionario para o alumnado  

Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Bioloxía e Xeoloxía, tendo en conta 
que a puntuación más negativa é o 1 e a máis positiva é o 4. 

 1 2 3 4 

RESPECTO Á MATERIA  

 Consideras que os temas tratados foron interesantes     

 Consideras que hai temas que sobraron     

 Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos     

 Consideras que as actividades propostas foron axeitadas     

 Nota global da materia     

RESPECTO Á PROFESORA  

 Consideras que os recursos empregados foron os apropiados     

 Consideras que os medios empregados (escritos, audiovisuais, etc) 
foron os apropiados 

    

 Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que ías tendo e 
preguntabas 

    

 As probas axústanse á materia dada na aula     

 Nota global da profesora     

 
O QUE MAIS ME GUSTOU FOI: 

ASPECTOS A MELLORAR : 

 

1 Case nada 2 Pouco 3 Bastante 4 Moito 1 2 3 4 

Motivo ao alumnado comunicándolles os obxectivos que quero conseguir e a 
finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, informándolles 
da utilidade e creando expectativas 

    

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva 
do alumnado e que teña en conta os seus intereses 

    

Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma (búsqueda e 
selección de información, realización de esquemas, traballos...) 

    

Cuestionario para o profesor 
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As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real     

Emprego recursos e materiais variados: gráficos, audiovisuais,...     
Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño     

 

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación     

Os temas que se tratan na aula e as actividades que se propoñen espertan o interese 
do alumnado 

    

Fomento a participación do alumnado     
Eloxio os avances e melloras do alumnado     

Na avaliación, comunícolles en qué deben mellorar e lles propoño actividades 
para facelo 

    

Consulto a programación ao longo do curso escolar     
Emprego a avaliación como ferramenta de mellora     

 
 

9. ORGANIZACIÓN DAS ACTIVIDADES DE SEGUIMENTO, RECUPERACIÓN E 
AVALIACIÓN DAS MATERIAS PENDENTES 

 

O departamento organizará para cada alumno con materias pendentes actividades específicas 
de seguimento e recuperación. Para a elaboración destas actividades tomaranse coma referencia 
os estándares de aprendizaxe mínimos establecidos para o correspondente curso e se deseñaran 
actividades que contribúan a adquisición dos mesmos. Para isto en cada trimestre os alumnos 
recibirán un boletín de traballo que deberán entregar para a súa corrección no prazo indicado. 

A profesora que imparte docencia no curso no que está matriculado o alumno será a que fará o 
seguimento da materia pendente. No caso do alumnado de 2º de ESO, será a Xefa do 
departamento a encargada de facer ese seguimento. 

En situación de semipresencialidade ou ensino virtual, o alumnado disporá de ditos boletíns na 
plataforma correspondente, con instrucións para a súa elaboración e entrega. 

 

Avaliación da materia pendente na convocatoria ordinaria 
 

Para a avaliación da materia pendente de cursos anteriores se empregarán dous 
instrumentos de avaliación (boletíns de actividades e proba escrita) e se terán en conta os 
seguintes criterios de cualificación: 

Boletín de exercicios correspondente aos contidos mínimos establecidos na programación e 
distribuídos trimestralmente segundo se marca na mesma. 

-Boletín de exercicios 1ª avaliación : Nota máxima 1 punto 
-Boletín de exercicios 2ª avaliación : Nota máxima 1 punto 
-Boletín de exercicios 3ª avaliación : Nota máxima 1 punto 

A avaliación deste boletín de traballo terá en conta os seguintes elementos: 
-Entrega para a súa corrección no prazo indicado: 10% 
-Realización correcta dos exercicios: 80% 
-Orde e claridade:10% 

Proba escrita que se realizará no mes de maio correspondente os estándares mínimos da 
materia establecidos na programación. 

A puntuación obtida na proba escrita será sumada á obtida nos boletíns de traballo, 
considerándose superada a materia se acada un 5 en total. 

Ademais da cualificación final da materia pendente, en cada xunta de avaliación ordinaria do 
curso no que está escolarizado o alumno/a con materias pendentes, farase un seguimento 
destas materias e enviarase información (ben, mal, regular) ao respecto ás familias no boletín 
de notas. 

En situación de semipresencialidade ou ensino virtual, o alumnado fará a proba deseñada na 
mesma plataforma. 

 

Avaliación na convocatoria extraordinaria 
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No caso de non superar en maio a materia, o alumno poderá presentarse a unha proba 
escrita no mes de xuño (sobre os mínimos establecidos). Neste caso, soamente terase en 
conta a nota do exame extraordinario e por tanto non se lle sumará a nota obtida naqueles 
boletíns de traballo que puidera realizar durante o curso 

En situación de semipresencialidade ou ensino virtual, o alumnado fará a proba deseñada na 
plataforma de teleensino. 

 
10. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A 

ADOPTAR 
 

A avaliación inicial do alumnado realizarase durante o primeiro mes do curso e poderán 
empregarse os seguintes instrumentos: 

-Observación do alumno, valorando: comportamento, actitude, interese, motivación, 
participación, realización das actividades na aula... 

-Lecturas orais de pequenos textos científicos 
-Proba escrita de coñecementos mínimos 
-Proba escrita de destrezas (comprensión lectora, capacidade de relación, síntese, etc...) 

 
Estes instrumentos de avaliación non serán empregados para obter unha cualificación numérica 

que teña repercusión na nota da primeira avaliación senón que se empregarán para facer unha 
valoración cualitativa (moi mal, mal, regular, ben ou moi ben) de cada alumno. A información así 
obtida será empregada para determinar as necesidades individuais do alumnado e poder así 
adaptar o proceso de ensino/aprendizaxe a ditas necesidades. Para adaptar este proceso se 
recorrera a elaboración, nos casos necesarios, de plans de traballo individualizado, deseño de 
actividades específicas de ampliación e reforzo, adaptacións curriculares, etc... 

 

11. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

O centro educativo dispón de protocolos específicos para este alumnado, que serán os que se 
poñan en práctica en cada caso. 

Para os alumnos con capacidades visuais diminuídas, estanse adaptando os materiais para 
que poidan acceder a eles o máis comodamente posible. 

Os alumnos repetidores serán obxecto de PTI e ademais, poranse en marcha, en caso de ser 
necesario, outras medidas individuais. 

Na avaliación inicial desvelaranse os outros posibles apoios ou medidas curriculares que sexa 
necesario tomar dende a materia (reforzos educativos na aula, ACIs, apoios coa PT, etc), e que 
serán recollidas en acta de departamento e na memoria final. 

O alumnado da SECCION BILINGÜE traballará unha sesión semanal cun auxiliar de conversa 
asistido pola profesora do grupo a partir da segundo avaliación, por térsenos concedido en réxime 
compartido con outro centro escolar, no que desenvolverá a súa actividade durante o primeiro 
cuadrimestre. 

 
12. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 
Traballaranse os seguintes elementos transversais: 

-Comprensión lectora 
-Expresión oral e escrita 
-Comunicación audiovisual 
-As tecnoloxías da información e comunicación 
-O espírito emprendedor 
-A educación cívica e constitucional 
-A prevención e resolución pacífica de conflitos 
-A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 
violencia terrorista e de calquera forma de violencia 
-A igualdade e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social 
(orientación sexual, identidade de xénero, etc,...) 
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Durante todo o curso, estarán presentes a comprensión lectora, a expresión oral e escrita e as 

TIC . O resto dos temas transversais se terán tamén en conta en calquera das accións educativas 
que se desenvolvan durante todo o proceso de ensino-aprendizaxe: á hora de organizar a aula, 
de seleccionar lecturas e materiais, nas exposicións orais, etc... 

Non obstante, indícanse a continuación para cada curso os elementos transversais nos que se 
poñerá énfase aproveitando o desenvolvemento de determinados temas: 

 

1º ESO  
 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
Traballaranse especialmente valores relacionados coa igualdade e coa educación para a 

convivencia, fomentando actitudes de respecto polas quendas de observación ao microscopio e a 
lupa ou o coidado dos instrumentos do laboratorio así como o espírito solidario de mantelos en  bo 
estado para que poidan ser utilizados por outros. 

O estudo das características propias da investigación científica potenciará o desenvolvemento de 
actitudes de respecto polo traballo de todas as persoas e actitudes de non discriminación por 
calquera condición física, persoal ou social. 

 

Bloque 2. A Terra no universo 
O estudo das diversas teorías sobre o Universo e das diferentes interpretacións que distintas 

culturas deron dos fenómenos observados no ceo así como o estudo da provisionalidade das 
explicacións científicas potenciará o espírito de tolerancia e respecto. 

O estudo da explotación dos recursos da xeosfera (as duras condicións nas que traballan as 
persoas que extraen recursos da xeosfera, os conflitos e inxustizas sociais derivadas das 
explotacións de minerais valiosos...) permitirá desenvolver valores relacionados coa educación para 
os dereitos humanos e a paz. 

 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra e Bloque 4. Os ecosistemas 

Se poñerá énfase nos valores relacionados coa educación cívica e social fomentando actitudes 
solidarias encamiñadas a conseguir un desenvolvemento sostible, o consumo responsable, a 
conservación do medio ambiente e da biodiversidade. 

O estudo da clasificación dos seres vivos, poñendo énfase na biografía de Lynn Margulis, 
permitirá traballar valores relacionados coa igualdade, recoñecendo o papel das mulleres no 
desenvolvemento da ciencia 

Ademais o estudo do ser humano como vertebrado poñerá énfase nas actitudes de respecto e 
aprecio cara a todas aquelas variacións físicas que poidan darse entre as persoas. 

 

Bloque 5. Proxecto de investigación 

As actividades realizadas neste bloque potenciarán o espírito emprendedor, a prevención e 
resolución pacífica de conflitos, a tolerancia e non discriminación. 

Se empregarán as exposicións dos traballos de investigación para fomentar o diálogo, a escoita 
das opinións dos demais e a tolerancia e respecto polas ideas doutras persoas. 

O desenvolvemento do proxecto de investigación permitirá tamén o traballo da expresión oral e 
escrita, a comprensión lectora, as TIC e a comunicación audiovisual 

 

3º ESO  
 

Bloque 1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

Traballaranse especialmente valores relacionados coa igualdade e coa educación para a 
convivencia. O estudo das características propias da investigación científica potenciará o 
desenvolvemento de actitudes de respecto polo traballo de todas as persoas e actitudes de non 
discriminación por calquera condición física, persoal ou social 

 

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde 
As accións educativas levadas a cabo o desenvolver os estándares relacionados con este bloque 
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potenciarán especialmente os seguintes valores: 
 

-O recoñecemento e valoración das novas tecnoloxías no diagnóstico e prevención de 
enfermidades 

-A igualdade e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social 
(orientación sexual, identidade de xénero, etc,...) 

-Valores sociais e cívicos a través do recoñecemento, por exemplo, da importancia dos 
transplante e da doazón como un acto solidario que permite seguir vivindo a outras persoas ou 
mellorar as súas condicións de vida. 

-A tolerancia e respecto polas diferenzas físicas, sociais, culturais ou relixiosas 
-A toma de conciencia da importancia da nosa colaboración coa medicina para conservar a 

nosa saúde e o desenvolvemento de actitudes e hábitos de vida saudables 
 

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución 

No tratamento dos temas relacionados co relevo terrestre e a súa evolución se levarán a cabo 
accións que fomenten os seguintes valores: 

-O respecto e conservación da contorna 
-O recoñecemento da influenza das actividades humanas na transformación da superficie 

terrestre 
- A valoración do medio como unha fonte de recursos 
-A valoración dos riscos derivados da sobreexplotación 
-A toma de conciencia dos problemas que xera o uso das fontes de enerxía non renovables 
-O recoñecemento da necesidade que temos de facer un uso racional dos recursos naturais 
-O recoñecemento da importancia das novas tecnoloxías na prevención e detección de riscos 

xeolóxicos 
Bloque 5. O solo como ecosistema. 

Aproveitarase o desenvolvemento dos temas relacionados con este bloque para fomentar 
actitudes que promovan a conservación do medio, o respecto polos seres vivos, a valoración dos 
recursos naturais e o consumo responsable e respectuoso co medio ambiente 

 

Bloque 6. Proxecto de investigación 

As actividades realizadas neste bloque potenciarán o espírito emprendedor , a prevención e 
resolución pacífica de conflitos, a tolerancia e non discriminación. 

Se empregarán as exposicións dos traballos de investigación para fomentar o diálogo,a escoita 
das opinións dos demais e a tolerancia e respecto polas ideas doutras persoas. 

O desenvolvemento do proxecto de investigación permitirá tamén o traballo da expresión oral e 
escrita, a comprensión lectora, as TIC e a comunicación audiovisual 

 

   4º ESO  
 

Comprensión lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual 

O desenvolvemento Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como 
finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e escribir, 
de forma integrada. Ademais é fundamental ensinarlle ao alumnado a realizar uso social da lingua 
oral e escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A forma 
de falar e de escoitar dunha persoa determina a percepción que os demais teñen de cada persoa. É 
polo tanto imprescindible dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha correcto aprendizaxe 
desta dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das 
situacións de comunicación nos ámbitos persoal, social, académico e profesional ao longo da súa 
vida. 

 

As tecnoloxías da información e a comunicación 
Neste ámbito, traballaranse as destrezas relativas a busca, selección e escolla e elaboración de 

documentación de diverso tipo empregando distintas ferramentas e sistemas informáticos de uso 
común, que non so lles axudarán a desenvolver o proxecto de investigación, senón que tamén ao 
acceso a información de apoio e repaso relacionada cos diferentes estándares de aprendizaxe. 
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Emprendemento 
O desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de cinco dimensións ou 

capacidades do alumnado: 
1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. 

Ningún proxecto de aprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con 
clientes, provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos 
de talento compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, as 
crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a 
autonomía persoal son esenciais para a aprendizaxe, para saír da zona de confort e enfrontar 
os retos con ilusión e valentía. 

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, a 
capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto implica 
apertura e curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, desde 
o punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os días 
noticias e exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como principio 
persoal e tamén como estratexia a longo prazo da sostibilidade do seu negocio, construíndo 
relacións de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos 
comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non 
verbal, é fundamental para a aprendizaxe, porque de nada vale ter boas ideas e proxectos se 
non sabemos vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non persuadimos. 

Estes aspectos traballaranse intensivamente no desenvolvemento do traballo de investigación, 
pero tamén durante calquera outra actividade individual, realizando esquemas, resumes, 
debuxos…etc, cando pretendemos comunicar ou plantexar calquera cuestión na aula 

 
Educación cívica e constitucional 

Este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos 
como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de 
superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. 
Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e 
constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense actividades que 
favorecen a convivencia, a participación, o coñecemento da diversidade e das situacións de 
discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha 
sociedade democrática. 

Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e xeitos de organización das 
sociedades democráticas, a valorar positivamente a conquista dos dereitos humanos e a rexeitar os 
conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza. 

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas 
adecuadas á súa idade na redonda escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien na 
construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades 
sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que 
require o desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a 
presentación razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, 
información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de planificación, 
toma de decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A Educación cívica 
e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación respectuosa ás 
diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así como das 
ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre 
problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos 
alumnos para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais 
persoas. 
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Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa 
sociedade e a vida democrática. Ademais, o uso sistemático do debate contribúe especificamente a 
esta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, exposición e argumentación. 

 

Ademais traballaranse os seguintes: 
a) O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia 

de xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou 
social. 

b) A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida 
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración 
ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

c) A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo 
do Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse en todo caso comportamentos sexistas e 
estereotipos que supoñan discriminación. 

d) Elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os 
riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as 
situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

d) Fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 
 

13.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que contribúen 
de forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen un 
campo específico para a iniciativa e a capacidade de organización do centro. 

As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións 
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da 
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que trascendan o ámbito puramente 
académico estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo se 
ache inserto e incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etc.., polo que non 
deben enfocarse como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos específicos 
asignados ás determinadas materias, senón como un complemento da acción instrutiva e formativa 
destas. 

Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares 
son: 

 Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural, sen 
discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social. 

 Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos. 

 Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada. 

 Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no favoritismo, 
pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos. 

 Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e 
profesionais propias da existencia adulta. 

 

Proporemos actividades concretas para os días de celebración propostos pola comunidade 
educativa que están relacionados coa materia; promovendo a participación do alumnado de xeito 
activo co traballo realizado no desenvolvemento das sesións semanais. 
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Con respecto ás actividades complementarias que se poden propoñer ao alumnado, convén 
reflexionar sobre estas cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
• Cal foi o resultado da realización das actividades? 
• Cales delas gustaron máis? 
• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 
Ao final de curso, na Memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxetivos propostos. 
 

No presente curso escolar, intentaranse retomar a utilización do laboratorio como recurso 
complementario, tal e como se viña facendo antes da pandemia. No obstante, o emprego do 
laboratorio realizarase respectando o protocolo COVID-19 e adoptando por tanto as medidas 
hixiénicas e sanitarias necesarias. En primeiro de ESO centrarémonos no coñecemento e uso do 
material de laboratorio, que precisarán para outros cursos e materias, e deseñaranse actividades 
orientadas a espertar o interese pola ciencia e o desfrute da mesma. 

En 3º e 4º tentaremos que deseñen pequenas experiencias, aínda que tendo en conta a carga 
horaria semanal tan reducida e a extensión do temario, serán moito menos habituais ca no primeiro 
curso da ESO. 

 

Saídas extraescolares: 

 
No presente curso escolar, a causa da COVID 19 non temos previsto no momento da redacción 

desta programación, ningunha saída extraescolar; pero non descartamos que puidese ser posible 
facer pequenas saídas pola contorna se a situación sanitaria o permite. 

Buscarase a relación de ditas saídas cos contidos propios de cada curso e terase en conta, entre 
outros aspectos, os intereses e motivacións do alumnado, co obxectivo de que estas saídas 

axuden a fomentar a curiosidade, o interese pola ciencia e o desfrute da natureza da contorna. 
 

14. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
As profesoras avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 

propia práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os estándares de aprendizaxe, considerados como concrecións dos criterios de avaliación do 

Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o que 
o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro 
permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos 
obxectivos marcados en cada estándar. 

Este feito permítenos, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e medidas educativas 
que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado acade os obxectivos 
establecidos en cada estándar de aprendizaxe. 

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica docente será 
continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias educativas 
adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado. 

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 
competencias... que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para 
que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

 Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 

 Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para conseguilo. 

 Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

 Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

 Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 
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Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos 
de ensino e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. Estas 
medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan solucionar 
as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 

 
Ademais pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 

desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, empregaremos unha ferramenta de 
avaliación da programación que podemos realizar non so ao finalizar o curso escolar, senón tamén ao 
finalizar cada unidade didáctica ou cada trimestre, co fin poder levar a cabo as adaptacións 
pertinentes o antes posible. 

 
Deste xeito, a PD será empregada como ferramenta ao longo de todo o curso escolar e por tanto 

consultada e revisada por cada profesor durante a posta en práctica da mesma. 
Polo menos unha vez o trimestre, o departamento fará conxuntamente un seguimento da 

programación e en caso de que fose necesario se introducirán as correccións precisas. 
Si se fan modificacións ó longo do curso da programación, de ditas modificacións se informará ao 

alumnado afectado e se deixará constancia na memoria final do departamento. 
Ademais ao longo do curso se empregará como procedemento para avaliar a PD, a seguinte 

ficha cunha serie de cuestións sobre os diversos elementos que integran a programación 
 

1= Mal 2= Regular 3= Ben 4= Moi ben 1 2 3 4 

Secuenciación temporal dos contidos ao longo do curso     
Desenvolvemento dos obxectivos didácticos     

Adecuación dos mínimos esixibles (o que o alumno debe saber, comprender e saber 
facer) establecidos para cada curso 

    

Descritores e desempeños competenciais     
Equilibrio entre o traballo individual e o cooperativo     

Coordinación entre o profesorado que da clase ao mesmo grupo de alumnos     

Adecuación/Selección das actividades extraescolares e complementarias 
programadas polo Departamento 

    

Utilización dos recursos e materias variados     

Estratexias metodolóxicas seleccionadas     

Grao de adecuación dos instrumentos de avaliación empregados     

Grado de adecuación dos criterios de cualificación     

Valoración dos procedementos utilizados para a avaliación inicial     
Valoración da contribución ao plan TIC     

Valoración das accións levadas a cabo para contribuír ao plan de convivencia     

Valoración da contribución ao proxecto lector     

Grado de adecuación das actividades de reforzo, de recuperación e profundización     

Valoración do seguimento realizado cos alumnos/as con materias pendentes     
Uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensinanza     

Valoración das medidas de atención a diversidade adoptadas (PTI, ACI, SSBB….)     
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ANEXO I: ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR  
 

As accións que se levarán a cabo para contribuír ao proxecto lector do centro quedan recollidas na 
seguinte táboa 

 
Obxectivos 

(Decreto 
86/2015) 

Criterios de 
Avaliación 

Instrumentos de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Exemplo de 
Actividades 

Tempora 
lización 

-Comprender e 
expresar con 
corrección, oralmente e 
por escrito, na LG e na 
LC, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse 
no coñecemento, na 
lectura e no estudo da 
literatura 
-Asumir 
responsablemente os 
seus deberes, coñecer 
e exercer os seus 
dereitos no respecto ás 
demais persoas, 
practicar a tolerancia, a 
cooperación e a 
solidariedade entre as 
persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo 

Respecto das normas 
básicas da 
comunicación oral 
interactiva (quendas 
de palabra, escoita, 
expresión das ideas 
propias, respecto das 
ideas dos demais...). 

Observación 
directa do 
alumno na aula 
e no laboratorio 

Recoñece e asume 
as regras de 
interacción e 
cortesía que 
regulan os debates 
e calquera 
intercambio 
comunicativo oral. 

Exposición 
en voz alta 
dunha 
argumentaci 
ón ou 
opinión 
persoal 
-Respostas 
as cuestións 
orais 
plantexadas 
na aula 
-Debates en 
grupo sobre 
un tema 
coñecido ou 
preparado 
de antemán 

Ao longo 
de todo 
o curso 

-Comprender e 
expresar con 
corrección, oralmente e 
por escrito, na LG e na 
LC, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse 
no coñecemento, na 
lectura e no estudo da 
literatura 

Aplicación das normas 
ortográficas e de 
puntuación na 
elaboración de textos, 
en diferentes 
situacións 
(apuntamentos, 
respostas a preguntas, 
traballos, exercicios...) 

-Tarefas de aula 
-Tarefas de 
laboratorio 
-Fichas de 
actividades para 
realizar na aula 
ou na casa 

-Probas escritas 

Recoñece e corrixe 
erros ortográficos e 
gramaticais en 
textos propios e 
alleos 

-Calquera 
actividade 
escrita que 
se 
desenvolva 
no 
transcurso 
das 
diferentes 
unidades 
didácticas 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Comprender e 
expresar con 
corrección, oralmente e 
por escrito, na LG e na 
LC, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse 
no coñecemento, na 
lectura e no estudo da 
literatura 

Utilización do léxico 
apropiado á materia e 
contexto 

-Tarefas de aula 

-Tarefas de 
laboratorio 
-Fichas de 
actividades para 
realizar na aula 
ou na casa 
-Probas escritas 

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

-Subliñado 
de palabras 
descoñecida 

s. Buscalas 
no dicionario 
e formar con 
elas un 
vocabulario 
propio do 
tema 
-Explicar de 
forma oral 
ou escrita 
imaxes, 
mapas 
conceptuais, 
gráficas,... 
-Elaborar 
frases ou 
textos a 
partir de 
unha serie 
de termos 
científicos 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 
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Comprender e 
expresar con 
corrección, oralmente e 
por escrito, na LG e na 
LC, textos e mensaxes 
complexas, e iniciarse 
no coñecemento, na 
lectura e no estudo da 
literatura 

Lectura en voz alta e 
de xeito expresivo 
(entoación, pausas...). 

Observación 
directa do 
alumno 

Pronuncia con 
corrección e 
claridade, 
modulando e 
adaptando a súa 
mensaxe á 
finalidade da 
práctica oral. 

-Facer 
lectura en 
voz alta de 
diversos 
tipos de 
textos en 
diversos 
formatos: 
artigos de 
revistas, 
noticias, 
textos 
expositivos 
de libros de 
texto 
-A partires 
da lectura 
dun texto, 
seleccionar 
cal de entre 
diversas 
respostas 
posibles 
expresa 
mellor o que 
di o texto 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Concibir o 
coñecemento científico 
como un saber 
integrado, que se 
estrutura en materias 

Lectura e comprensión 
de textos divulgativos 
de carácter científico 

-Ficha individual 
de traballo a 
partir dun texto 
científico 

Deduce a idea 
principal dun texto e 
recoñece as ideas 
secundarias, 
comprendendo as 
relacións que se 
establecen entre 
elas 

-A partires 
da lectura 
dun texto, 
indicar que 
cadro, título, 
gráfico, etc., 
é mais 
acorde co 
texto 
-Elaborar 
textos a 
partir dun 
mapa 
conceptual 
ou dun 
esquema 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Desenvolver e 
consolidar hábitos de 
disciplina, estudo e 
traballo individual como 
condición necesaria 
para unha realización 
eficaz das tarefas da 
aprendizaxe e como 
medio de 
desenvolvemento 
persoal. 

Elaboración de 
resumos, esquemas, 
mapas conceptuais a 
partires dun texto 
escrito sobre un tema 
específico e coñecido, 
reflectindo os 
principais argumentos 
e ideas 

-Ficha individual 
de traballo a 
partir dun texto 
científico 

Realiza esquemas, 
resumos e mapas 
conceptuais , e 
explica por escrito o 
significado dos 
elementos visuais 
que poden aparecer 
nos textos. 

-Completar 
mapas 
conceptuais 
e esquemas 
que integren 
os principais 
contidos 
desenvolvido 
s en cada 
unidade 
-Facer un 
resumo dun 
tema 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Desenvolver destrezas 
básicas na utilización 
das fontes de 
información, para 
adquirir novos 
coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir 
unha preparación 
básica no campo das 
tecnoloxías, 
especialmente as da 
información e a 
comunicación 

Utilización das 
principais ferramentas 
dos procesadores de 
textos e de busca de 
información na rede e 
aplicación a traballos 
sinxelos de 
investigación. 

-Traballos 
bibliográficos 

Utiliza fontes de 
información 
apoiándose nas Tic, 
para a  elaboración 
e presentación das 
súas investigacións 

-Elaboración 
de traballos 
monográfico 
s a partir dun 
guión dado 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 
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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 

Exposición oral e por 
escrito do 
desenvolvemento dun 
tema de forma 
ordenada, axustándose 
a un guión previo 

-Traballos 
bibliográficos 

Deseña pequenos 
traballos de 
investigación e 
expresa con 
corrección as 
conclusións das 
súas investigacións, 
tanto verbalmente 
como por escrito 

-Elaboración 
e posterior 
exposición 
de traballos 
de 
investigación 
a partir dun 
guión 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

 

Na seguinte táboa, recóllense algunhas lecturas; nas dúas primeiras columnas aparecen algúns 
exemplos (cada curso adoitan a empregarse multitude de noticias e artigos de actualidade, o que 
non fai posible a súa listaxe con antelación); mentres que na terceira aparece unha selección, que 
pode usarse na hora de lectura semanal no centro ou na casa. Estas últimas son de carácter 
voluntario, pero dende o departamento recomendarémoslle que alo menos lean un dos libros; os 
alumnos/as que así o desexen poden optar por outros libros que non figuren nesta lista, previa 
consulta e aprobación da profesora da materia. 

Posteriormente á lectura, as alumnas e alumnos poderán realizar unha síntese oral na aula e 
unha crítica argumentada sobre o libro. Tamén cabe a posibilidade de que a profesora lle 
entregue para a súa realización un cuestionario guiado sobre ese libro 

 

 Lecturas 
complementarias de 
tipo informativo, 
relacionadas cos 
contidos de cada 
materia. (exemplo) 

Lecturas compartidas 
e comentadas, de tipo 
literario, recreativo ou 
informativo, entre 
varios alumnos/as. 
(exemplo) 

Lectura extensiva: propostas de lecturas libres, 
que poden ser compartidas ou non. 
(listaxe) 

1º ESO Miquel Mahiques. 
"Lupas, microscopios y 
errores históricos” 

Jaqueline Kelly “La 
evolución de 
Calpurnia Tate”. Roca 
libros 

Jacob Streit. “Konrad y las abejas”. 
Gorka Calzada “Copérnico y el centro del 
universo” El Rompecabezas 
Esteban Rodríguez Serrano “Kepler y los 
planetas” El Rompecabezas 
Sally Prue “La isla de las salamandras” 

Alfaguara 
Sara Gil Casanova “Las astrónomas chicas 
estrella” El Rompecabezas 
Gerald Durrel “Mi familia y otros animales” 

Alianza ed. 
Florenci Salesas. “Pasteur y sus vacunas”. El 
Rompecabezas 

3º ESO “ Anemias” 
http://www.msd.es/pub 
licaciones/mmerck_ho 
gar/seccion_14/seccio 
n_14_154.html 

Irene Clivico y Sergio 
Parra Castillo “Las 
chicas son de 
ciencias”. Montena 

Jean Giono. “El hombre que plantaba árboles”. 
Gerald Durrel “Bichos y demás parientes” 

Alianza ed. 
Andrew Robinson “Grandes científicos” 
Lunwerg 
José Antonio Jáuregui “Juicio a los humanos” 
RBA Libros 
Jaqueline Kelly “La evolución de Calpurnia 
Tate” ROCA ed. 
Debbie Silver “Lo que tú puedes hacer para 
salvar la Tierra” Loguez eds. 
Bill Bryson. “Una breve historia de casi todo”. 

RBA libros. 

https://soclalluna.com/author/soclalluna/
https://soclalluna.com/2017/12/20/lupas-microscopios-y-errores-historicos/
https://soclalluna.com/2017/12/20/lupas-microscopios-y-errores-historicos/
http://www.msd.es/pub
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/bill-bryson/7054
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4º ESO Miquel Mahiques. 
“Dinosaurios, 
meteoritos y 
volcanes”. 

Jörg Zittlau “De focas 
daltónicas y alces 
borrachos”. Planeta 

Flor Rey Teijeiro “Ojos de Pantera”. 
Xurxo Mariño. “Neurociencia para Julia”. Laetoli 
Jean M. Auel. “El clan del oso cavernario”. 
Maeva 
Jonathan Weiner. “El pico del pinzón”. Galaxia 

Gutenberg 
Elizabeth Kolbert. “La sexta extinción”. Crítica 
Jostein Gaarder. “La tierra de Ana”. Siruela 
Isaac.Asimov. “Los lagartos terribles y otros 
ensayos científicos”. Alianza Ed. 

Espacios Aula Casa Casa 

 
Asdo: Ana María Soliño Pérez      
 
 
 
 
 
Asdo: Sheila Castro Sánchez 

 
 
 
 
 
Asdo: Cristina Fernández Rivera 

 
 
 

 
 

Cangas a 15 de Setembro de 2021 

 

 

 

 

https://soclalluna.com/author/soclalluna/
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elizabeth-kolbert/20095217
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1.- INTRODUCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
 

Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera 
cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos coñecementos científicos que se ían adquirindo 
e que se debían ao esforzo e á creatividade humana. A materia denominada Cultura Científica debe, 
daquela, contribuír á adquisición desta dimensión da competencia en conciencia e expresión 
cultural. 

Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da  
humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, proporciónalle capacidade de análise e de 
procura da verdade. Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter 
científico que nos afectan directamente, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz  
de entender e de valorar criticamente. 

Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre cuestións científicas e tecnolóxicas 
de actualidade. A materia de Cultura Científica contribúe a que o alumnado avalíe enunciados 
relacionados con estas cuestións e tome decisións fundamentadas en probas de carácter científico, 
diferenciándoas das crenzas e das opinións. En definitiva, trátase de que os cidadáns e as cidadás 
sexan competentes para tomar decisións baseadas no coñecemento científico, nun marco 
democrático de participación cidadá, desenvolvendo deste xeito a competencia social e cívica. 

Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e 
argumentar en relación a cuestións de carácter científico, e tomar decisións baseadas en probas. A 
materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte o 
alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo entre 
iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a formulación de tarefas en contextos reais e o traballo 
experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na aula. 

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para o 
desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas grupais 
que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar  
presentacións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula. 

A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, e  
de sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que promova situacións 
de aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a avaliación e a 
autoavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que sexa o protagonista 
do proceso. 

Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da 
utilización do método científico, útil non só no ámbito da investigación, senón en xeral en todas as 
disciplinas e actividades. Ademais, o fomento de vocacións científicas é outra das dimensións ás 
que esta materia debe contribuír. 

Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita 
entender o mundo actual e ser quen de tomar decisións baseadas no coñecemento científico en 
distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía. Por iso, esta materia 
vincúlase tanto á etapa de ESO como á de bacharelato. 

No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento 
científico sobre temas xerais como o universo, os avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de vida 
e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da humanidade. 

No bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos dos outros 
bloques de coñecemento. Para lograr a adquisición das competencias, deben formar parte do 
desenvolvemento curricular a obtención e a selección crítica de información de carácter científico; a 
valoración da importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de información de 
carácter científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o debate entre iguais sobre os 
temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e colaborativo. Trátase, pois, ademais de 
adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, de contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e 
comunicar eficazmente cuestións de carácter científico e tecnolóxico. Por tanto, as estratexias 
fundamentais dos procedementos de traballo deben impregnar o resto de bloques de coñecemento, 
formando parte indivisible á hora de abordar cuestións relacionadas coa cultura científica. 
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2. CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE E RELACIÓN COS 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

 
Con esta programación preténdese contribuír ao desenvolvemento das sete competencias clave 

establecidas no novo currículo da educación secundaria obrigatoria. 
 

A materia de Cultura Científica contribúe a desenvolver as competencias clave enlazando os 
contidos puramente científicos coas súas aplicación e repercusións sociais. 

 
Para entender a información e comunicala, necesítase adquirir un nivel en competencia na 

comunicación lingüística (CCL) axeitado. A lectura de textos de carácter divulgativo, de literatura 
científica e de noticias de actualidade, a súa análise a posterior exposición oral de traballos ou 
investigación levados a cabo, son actividades axeitadas para contribuír á adquisición desta 
competencia. 

 
O desenvolvemento da competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía 

(CMCCT) prodúcese ao empregar estratexias baseadas no método científico, observando, emitindo 
hipóteses e contrastándoas a través da experimentación ou a observación e argumentación e 
chegando a unhas conclusións que reconducirán ou non as hipóteses ou a metodoloxía empregada; 
uso das ferramentas matemáticas  faise imprescindible no tratamento dos aspectos cuantitativos  
das devanditas pesquisas ou investigacións. 

 
A Cultura Científica promoverá no alumnado o uso efectivo de ferramentas básicas de busca, 

selección, tratamento e transmisión da información de carácter científico, co que contribuirá ao 
desenvolvemento da competencia dixital (CD), relacionado directamente co uso das tecnoloxías da 
información e a comunicación. 

 
Os alumnos utilizarán a Cultura Científica para coñecer e comprender os avances científicos e 

tecnolóxicos e tomar decisións como cidadáns activos e partícipes da sociedade actual. Este 
aspecto está relacionado coa competencia de aprender a aprender (CAA), mediante a cal os 
alumnos adquiren destrezas e habilidades para construír a súas propias aprendizaxes efectivas. 

 
Na liña do apuntado anteriormente, a competencias sociais e cívicas (CSC) adquiren gran 

relevancia nesta materia, que reforza aspectos que contribúen ao desenvolvemento dunha 
conciencia cívica, equitativa, xusta e responsable con toda a sociedade. Deste xeito, incentivarase 
nos alumnos a argumentación razoada das súas opinións e a toma de decisión responsables e 
informadas nos aspectos da vida cotiá relacionados coa Cultura Científica. Así mesmo a 
presentación dos resultados das súas pesquisas a distintos colectivos aporta un plus importante á 
competencia social. 

 
O traballo en grupo, a selección de temas para traballos de investigación, e o desenvolvemento 

das estratexias mais efectivas na comunicación dos resultados segundo os interlocutores ou a 
condución de debates, contribuirán activamente á competencia do sentido de iniciativa e o espírito 
emprendedor (CSIEE). 

 

Finalmente, a materia inflúe moi positivamente na competencia de conciencia e expresións 
culturais (CEC) pois ten coma obxectivo principal desenvolver un espírito científico no alumnado á 
hora de abordar todos os aspectos da súa vida futura que se relacionan directa ou indirectamente 
coa ciencia. 

 

Nas seguintes táboas móstrase a relación existente entre as competencias clave e os estándares 
de aprendizaxe. 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido.  CAA 
 CCL 

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 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

 CAA 
 CCEC 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e análises 
das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 

 CCL 
 CD 
 CAA 
 CSIEE 

Bloque 2. O Universo 

CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e establece 
os argumentos que as sustentan. 

 CMCCT 

CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo.  CMCCT 

CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o coñecemento 
actual do Universo. 

 CMCCT 

CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema solar.  CMCCT 

CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía Láctea.  CMCCT 

CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do Universo.  CMCCT 

CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais 
características. 

 CMCCT 

CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso Sol.  CMCCT 

CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas 
características principais. 

 CMCCT 

CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar vida.  CAA 
 CMCCT 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e establece as 
súas consecuencias. 

 CMCCT 

CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais problemas 
ambientais. 

 CCL 
 CAA 
 CSIEE 

CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre a protección ambientais. 

 CSC 

CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e propón 
medidas concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o reducir. 

 CSIEE 

CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais, a 
contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de biodiversidade, e 
propón solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar. 

 CMCCT 
 CSIEE 

CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións gráficas, 
elaborando informes e establecendo conclusións. 

 CCL 
 CSIEE 

CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, tanto 
renovables como non renovables. 

 CSC 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro vector 
enerxético. 

 CMCCT 

CCIB3.6.2. Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, suscitando as súas 
posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte aos sistemas 
actuais. 

 CSC 

Bloque 4. Calidade de vida 

CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da Saúde 
(OMS). 

 CMCCT 

CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas causas e aos 
seus efectos. 

 CMCCT 

CCIB4.2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de doenzas 
infectocontaxiosas 

 CCL 

CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e describe 
as etapas xerais do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos. 

 CMCCT 

CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e xustifica a 
súa función. 

 CMCCT 

CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos medicamentos informacións relativas a posoloxía, 
indicacións e efectos adversos dos medicamentos de uso máis común no día a día. 

 CCL 

CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis salientables no avance da prevención, a 
detección e o tratamento das doenzas 

 CCEC 

CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra as 
infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

 CCEC 

CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación como 
medio de inmunización masiva ante determinadas doenzas. 

 . CMCCT 

CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, da diabete, das doenzas 
cardiovasculares e das doenzas mentais. 

 CMCCT 

CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece as principais liñas de 
actuación para previr a doenza. 

 CSC 

CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes tipos de 
drogas e o perigo asociado ao seu consumo. 

 CMCCT 

CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de determinadas doenzas 
(cancro, doenzas cardiovasculares e mentais, etc.). 

 CSC 

CCIB4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se considera 
unha dieta sa. 

 CMCCT 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de certos materiais 
que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

 CCEC 

CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da explotación dos 
recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido e/ou materiais de uso 
tecnolóxico. 

 CSC 

CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu custo económico e 
ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe. 

 CSC 

CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos vertidos tóxicos.  CSC 

CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico que supón  CMCCT 
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Estándares de aprendizaxe Competencias clave 

e os métodos para protexelos.  

CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e a reciclaxe de materiais en 
termos económicos e ambientais 

 CSC 

CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións presentes e 
futuras en diferentes campos. 

 CD 
 CCEC 

 
 

3. OBECTIVOS DE CULTURA CIENTÍFICA E CONTRIBUCIÓN AOS OBXECTIVOS XERAIS DA 
ETAPA 

 
A materia contribúe ao desenvolvemento das capacidades que lles permitan: 

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

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 
grupos, exercitarse no diálogo, afianzándoos dereitos humanos e a igualdade de trato e de 
oportunidades entre mulleres e homes, como valores comúns dunha sociedade plural, e 
prepararse para o exercicio da cidadanía democrática. 

b) Desenvolver e consolidar hábitos de disciplina, estudo e traballo individual e en equipo, como 
condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e coma medio de 
desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferencia de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
Rexeitar a discriminación das persoas por razóns 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 manifestación de violencia contra a muller. 

d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas 
relacións coas demais persoas, así coma rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 
comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos 
coñecementos con sentido crítico. Adquirir una preparación básica no campo das tecnoloxías, 
especialmente as da información e a comunicación. 

f) Concibir o coñecemento científico coma un saber integrado, que se estrutura en materias, así 
coma coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en 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 y a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisión e asumir 
responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito en lingua galega e el lingua 
castelá, textos e mensaxes complexas. 

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e da das outras 
persoas, así coma o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 
aportacións importantes á cultura e á sociedade galega, o a outras culturas do mundo. 

m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as 
diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde corporal, e incorporar a educación física y la 
práctica del 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. 

ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de 
Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e 
cultural coma 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 coma elemento fundamental para o 
mantemento da identidade de Galicia, e coma medio de relación interpersoal e expresión de 
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riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 
especial coas pertencentes á comunidade lusófona 

 

Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

 b 
 e 
 f 

 g 
 h 
 m 

  CCIB1.1.1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica o seu contido. 
 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. 

 a 
 f 

  l 
 ñ 

  CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación científica como motor da nosa sociedade  
e a súa importancia ao longo da historia. 

 a 
 b 

 e 
 f 

 g 
 h 

 o  CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críticas e 
análises das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións. 

Bloque 2. O Universo 

 a 
 e 

  f   CCIB2.1.1. Describe as teorías acerca da orixe, a evolución e o final do Universo, e 
establece os argumentos que as sustentan. 

 f  CCIB2.2.1. Recoñece a teoría do Big Bang como explicación á orixe do Universo. 
 CCIB2.2.2. Sinala os acontecementos científicos que foron fundamentais para o 

coñecemento actual do Universo. 
 CCIB2.3.1. Establece a organización do Universo coñecido, e sitúa nel o sistema solar. 
 CCIB2.3.2. Determina, coa axuda de exemplos, os aspectos máis salientables da Vía 

Láctea. 
 CCIB2.3.3. Xustifica a existencia da materia escura para explicar a estrutura do 

Universo. 
 CCIB2.4.1. Argumenta a existencia dos buratos negros e describe as súas principais 

características. 
 CCIB2.5.1. Coñece as fases da evolución estelar e describe en cal delas atopar o noso 

Sol. 
 CCIB2.6.1. Explica a formación do Sistema Solar e describe a súa estrutura e as súas 

características principais. 
 CCIB2.7.1. Indica as condicións que debe cumprir un planeta para que poida albergar 

vida. 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

 a 
 e 
 f 

  g 
 h 
 m 

  CCIB3.1.1. Relaciona os principais problemas ambientais coas súas causas, e 
establece as súas consecuencias. 

 CCIB3.1.2. Procura e describe solucións aplicables para resolver os principais 
problemas ambientais. 

 a 
 b 

  h 
 m 

  CCIB3.2.1. Coñece e analiza as implicacións ambientais dos principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre a protección ambientais. 

 a 
 d 
 g 

  h 
 m 

  CCIB3.3.1. Recoñece os efectos do cambio climático, establece as súas causas e 
propón medidas concretas e aplicables, a nivel global e individual, para o reducir. 

 CCIB3.3.2. Valora e describe os impactos da sobreexplotación dos recursos naturais,  
a contaminación, a desertización, os tratamentos de residuos e a perda de 
biodiversidade, e propón solucións e actitudes persoais e colectivas para os paliar. 

 b  e  m   CCIB3.4.1. Extrae e interpreta a información en diferentes tipos de representacións 
gráficas, elaborando informes e establecendo conclusións. 

 f 
 m 

 CCIB3.5.1. Establece as vantaxes e inconvenientes das diferentes fontes de enerxía, 
tanto renovables como non renovables. 

 CCIB3.6.1. Describe procedementos para a obtención de hidróxeno como futuro vector 
enerxético. 

 CCIB3.6.2. Explica o principio de funcionamento da pila de combustible, suscitando as 
súas posibles aplicacións tecnolóxicas e destacando as vantaxes que ofrece fronte aos 
sistemas actuais. 
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Obxectivos Estándares de aprendizaxe 

Bloque 4. Calidade de vida 

 m  CCIB4.1.1. Comprende a definición da saúde que dá a Organización Mundial da  
Saúde (OMS). 

 c 
 m 

 CCIB4.2.1. Determina o carácter infeccioso dunha doenza atendendo ás súas causas  
e aos seus efectos. 

 CCIB4.2.2. Describe as características dos microorganismos causantes de doenzas 
infectocontaxiosas. 

 CCIB4.2.3. Coñece e enumera as doenzas infecciosas máis importantes producidas 
por bacterias, virus, protozoos e fungos, identifica os posibles medios de contaxio, e 
describe as etapas xerais do seu desenvolvemento e os posibles tratamentos. 

 CCIB4.2.4. Identifica os mecanismos de defensa que posúe o organismo humano, e 
xustifica a súa función. 

 CCIB4.2.5. Interpreta nos prospectos dos medicamentos informacións relativas a 
posoloxía, indicacións e efectos adversos dos medicamentos de uso máis común no 
día a día. 

 f 
 l 

 CCIB4.3.1. Identifica os feitos históricos máis salientables no avance da prevención, a 
detección e o tratamento das doenzas. 

 CCIB4.3.2. Recoñece a importancia que a descuberta da penicilina tivo na loita contra 
as infeccións bacterianas, a súa repercusión social e o perigo de crear resistencias aos 
fármacos. 

 CCIB4.3.3. Explica como actúa unha vacina e xustifica a importancia da vacinación 
como medio de inmunización masiva ante determinadas doenzas. 

 f  CCIB4.4.1. Analiza as causas, os efectos e os tratamentos do cancro, da diabete, das 
doenzas cardiovasculares e das doenzas mentais. 

 CCIB4.4.2. Valora a importancia da loita contra o cancro e establece as principais liñas 
de actuación para previr a doenza. 

 a 
 m 

 CCIB4.5.1. Xustifica os principais efectos que sobre o organismo teñen os diferentes 
tipos de drogas e o perigo asociado ao seu consumo. 

 m  CCIB4.6.1. Recoñece estilos de vida que contribúan á extensión de determinadas 
doenzas (cancro, doenzas cardiovasculares e mentais, etc.). 

 CCIB4.6.2. Establece a relación entre alimentación e saúde, e describe o que se 
considera unha dieta sa. 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

 e 
 g 
 l 
 ñ 

 CCIB5.1.1. Relaciona o progreso humano coa descuberta das propiedades de certos 
materiais que permiten a súa transformación e aplicacións tecnolóxicas. 

 CCIB5.1.2. Analiza a relación dos conflitos entre pobos como consecuencia da 
explotación dos recursos naturais para obter produtos de alto valor engadido e/ou 
materiais de uso tecnolóxico. 

 f 
 m 

 CCIB5.2.1. Describe procesos de obtención de materiais, valorando o seu custo 
económico e ambiental, e a conveniencia da súa reciclaxe. 

 CCIB5.2.2. Valora e describe o problema ambiental e social dos vertidos tóxicos. 
 CCIB5.2.3. Recoñece os efectos da corrosión sobre os metais, o custo económico que 

supón e os métodos para protexelos. 
 CCIB5.2.4. Xustifica a necesidade do aforro, a reutilización e a reciclaxe de materiais 

en termos económicos e ambientais. 

 f 
 l 

 CCIB5.3.1. Define o concepto de nanotecnoloxía e describe as súas aplicacións 
presentes e futuras en diferentes campos. 
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4. Estándares de aprendizaxe: Temporalización, grao mínimo para superar a materia, 
procedementos e instrumentos de avaliación 

 

 Cultura Científica. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar a materia Temporalización Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

Bloque 1. Procedementos de traballo 

 CCIB1.1.1. Analiza un texto 
científico, valorando de forma 
crítica o seu contido. 

 Analizar un texto científico de 
forma crítica. 

Anual -Traballos bibliográficos 
- Busca de información en 

diferentes soportes, lectura 
de textos e/ou novas 
relativas á ciencia  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. 

 Presentar información sobre un 
tema de carácter científico, despois 
de seleccionala e interpretala a 
partir da utilización de diversas 
fontes. 

Anual 

 CCIB1.2.1. Analiza o papel da 
investigación científica como 
motor da nosa sociedade e a 
súa importancia ao longo da 
historia. 

 Analizar e valorar o papel da 
investigación científica como motor 
da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

Anual - Traballos bibliográficos 
- Analise da información 

extractada de diversas 
fontes e elaboración dos 
seus resultados. 

 CCIB1.3.1. Comenta artigos 
científicos divulgativos 
realizando valoracións críticas 
e análises das consecuencias 
sociais, e defende en público 
as súas conclusións. 

 Analizar e valorar o papel da 
investigación científica como motor 
da nosa sociedade e a súa 
importancia ao longo da historia. 

Anual - Presentación dos resultados 
dos seus traballos bibliográ- 
ficos ou as súas investiga- 
cións ou as de outros 

Bloque 2. O Universo 

 CCIB2.1.1. Describe as teorías 
acerca da orixe, a evolución e 
o final do Universo, e establece 
os argumentos que as 
sustentan. 

 Coñecer as teorías científicas 
relacionadas co Universo, o 
Sistema Solar, a Terra, a orixe da 
vida e a evolución das especies, 
daquelas baseadas en crenzas. 

Primeiro trimestre - Traballo bibliográfico 
- análise da información 

extractada de diversas 
fontes. 

- presentación/comunicación 
dos seus resultados. 

 CCIB2.2.1. Recoñece a teoría 
do Big Bang como explicación 
á orixe do Universo. 

 Explicar a teoría do Big Bang como 
explicación da orixe do Universo. 

 CCIB2.2.2. Sinala os 
acontecementos científicos 
que foron fundamentais para o 
coñecemento actual do 
Universo. 

 Analizar os avances e 
acontecementos científicos que 
fixeron posible o coñecemento 
actual do Universo. 

 CCIB2.3.1. Establece a 
organización do Universo 
coñecido, e sitúa nel o sistema 
solar. 

 Describir a organización do 
Universo (agrupacións de galaxias, 
supercúmulos, galaxias, sistemas, 
constelacións, estrelas, planetas, 
cometas, asteroides, meteoritos). 

 CCIB2.3.2. Determina, coa 
axuda de exemplos, os 
aspectos máis salientables da 
Vía Láctea. 

 Describir a Vía Láctea. 

 CCIB2.3.3. Xustifica a 
existencia da materia escura 
para explicar a estrutura do 
Universo. 

 Argumentar a existencia da 
materia escura. 
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 Cultura Científica. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar a materia Temporalización Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 CCIB2.4.1. Argumenta a 
existencia dos buratos negros 
e describe as súas principais 
características. 

 Describir as características dos 
buratos negros. 

 Xustificar a existencia dos buratos 
negros. 

  

 CCIB2.5.1. Coñece as fases da 
evolución estelar e describe en 
cal delas atopar o noso Sol. 

 Diferenciar as fases da evolución 
estelar. 

 Coñecer a fase estelar actual do 
Sol. 

 Comprender a formación dos 
elementos químicos a partir das 
estrelas. 

 CCIB2.6.1. Explica a 
formación do Sistema Solar e 
describe a súa estrutura e as 
súas características principais. 

 Explicar a formación do Sistema 
Solar (Teoría planetesimal). 

 Describir a estrutura e 
características do Sistema Solar 
(clasificación dos planetas, 
principais satélites). 

 Explicar a formación da Lúa. 

 CCIB2.7.1. Indica as 
condicións que debe cumprir 
un planeta para que poida 
albergar vida. 

 Coñecer as condicións que 
favorecen o desenvolvemento e a 
permanencia de vida nun planeta. 

Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais 

 CCIB3.1.1. Relaciona os 
principais problemas 
ambientais coas súas causas, 
e establece as súas 
consecuencias. 

 Relacionar os principais problemas 
ambientais (quecemento global do 
planeta, riscos naturais 
relacionados co clima, chuvia 
ácida, bioacumulación, smog, 
contaminación da auga) coas súas 
causas e consecuencias. 

Primeiro trimestre -Traballo bibliográfico análise 
da información extractada de 
diversas fontes 
presentación/comunicación dos 
seus resultados. 

 CCIB3.1.2. Procura e describe 
solucións aplicables para 
resolver os principais 
problemas ambientais. 

 Proporcionar razoadamente 
medidas aplicables para 
resolver/mitigar os principais 
problemas ambientais. 

Primeiro trimestre -Resolución de casos prácticos. 

 CCIB3.2.1. Coñece e analiza 
as implicacións ambientais dos 
principais tratados e dos 
protocolos internacionais sobre 
a protección ambientais. 

 Coñecer os principais tratados e 
protocolos internacionais sobre a 
protección ambiental. 

Primeiro trimestre -Busca de información e 
análise argumentada dos 
resultados obtidos 

 CCIB3.3.1. Recoñece os 
efectos do cambio climático, 
establece as súas causas e 
propón medidas concretas e 
aplicables, a nivel global e 
individual, para o reducir. 

 Explicar os efectos do cambio 
climático global (evidencias 
contrastadas polo Comité 
Intergobernamental sobre o 
Cambio Climático). 

 Establecer as causas do 
quecemento global do planeta e 
propoñer medidas concretas 
individuais/colectivas aplicables 
para mitigalo. 

Primeiro trimestre - Proposta de medidas a 
adoptar para reducir o 
cambio climático. 

 CCIB3.3.2. Valora e describe 
os impactos da 
sobreexplotación dos recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, os tratamentos 
de residuos e a perda de 
biodiversidade, e propón 
solucións e actitudes persoais 

 Recoñecer os impactos da 
sobreexplotación dos recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, os tratamentos de 
residuos e a perda de 
biodiversidade. 

 Expoñer solucións e cambios nas 
actitudes persoais/colectivas 

Primeiro trimestre -Deseño de pequenas 
experiencias relativas ao 
tratamento dos residuos. 

-Análise razoado da 
relación entre a perda de 
biodiversidade e os 
residuos. 
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 Cultura Científica. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar a materia Temporalización Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

e colectivas para os paliar. encamiñadas a reducir os impactos 
sobre os ecosistemas. 

  

 CCIB3.4.1. Extrae e interpreta 
a información en diferentes 
tipos de representacións 
gráficas, elaborando informes e 
establecendo conclusións. 

 Interpretar a información 
procedente de diferentes tipos de 
fontes bibliográficas ou de internet 
(climogramas, índices de 
contaminación, ozone hole, …). 

 Extraer conclusións elaborando 
informes sobre os datos 
contrastados. 

Anual Traballo bibliográfico e/ou 
práctico. 

 CCIB3.5.1. Establece as 
vantaxes e inconvenientes das 
diferentes fontes de enerxía, 
tanto renovables como non 
renovables. 

 Coñecer e valorar as vantaxes e 
inconvenientes das diferentes 
fontes de enerxía 
(renovables/non renovables). 

Primeiro trimestre - Informe comparativo 

 CCIB3.6.1. Describe 
procedementos para a 
obtención de hidróxeno como 
futuro vector enerxético. 

 Explicar os procedementos de 
obtención de hidróxeno. 

 Determinar as posibles aplicación 
do hidróxeno como vector 
enerxético. 

Primeiro trimestre - Busca de información e 
elaboración de un breve 
informe 

 CCIB3.6.2. Explica o principio 
de funcionamento da pila de 
combustible, suscitando as 
súas posibles aplicacións 
tecnolóxicas e destacando as 
vantaxes que ofrece fronte aos 
sistemas actuais. 

 Comprender o principio de 
funcionamento da pila de 
combustible. 

 Valorar as posibles vantaxes e 
aplicacións que ofrece a pila de 
combustible. 

Bloque 4. Calidade de vida 

 CCIB4.1.1. Comprende a 
definición da saúde que dá a 
Organización Mundial da 
Saúde (OMS). 

 Coñecer o concepto da 
saúde (OMS) 

Segundo trimestre - Interpretación e elaboración 
de fichas, esquemas, mapas 
conceptuais, debuxos, fotos. 
-Elaboración de definicións, 
resumos e esquemas. 
- Elaboración dun informe 
relativo aos axentes 
infecciosos 

 CCIB4.2.1. Determina o 
carácter infeccioso dunha 
doenza atendendo ás súas 
causas e aos seus efectos. 

 Identificar o carácter infeccioso 
dunha doenza atendendo ás súas 
causas e aos seus efectos. 

Segundo trimestre 

 CCIB4.2.3. Coñece e enumera 
as doenzas infecciosas máis 
importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos e 
fungos, identifica os posibles 
medios de contaxio, e describe 
as etapas xerais do seu 
desenvolvemento e os posibles 
tratamentos. 

 Clasificar as doenzas infecciosas 
segundo o axente patóxeno 
responsable (bacterias, protozoos, 
fungos e virus). 

 Describir os mecanismos de 
transmisión de doenzas 
infecciosas. 

 Describir as fases do 
desenvolvemento dunha 
enfermidade infecciosa. 

 Coñecer os tratamentos máis 
comúns das doenzas infecciosas. 

Segundo trimestre - Interpretación e elaboración 
de fichas, esquemas, mapas 
conceptuais, debuxos, fotos. 
-Elaboración de definicións, 
resumos e esquemas. 
Elaboración dun informe 
relativo aos axentes 
infecciosos 

 CCIB4.2.4. Identifica os 
mecanismos de defensa que 
posúe o organismo humano, e 
xustifica a súa función. 

 Explicar os mecanismos de 
defensa (inespecíficos/específicos) 
do ser humano. 

 Coñecer as medidas preventivas 
para evitar o contaxio das doenzas 
infecciosas (protocolos de 
actuación). 

Segundo trimestre 

 CCIB4.2.5. Interpreta nos  Interpretar prospectos dos Segundo trimestre -  Análise de prospectos  en 
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 Cultura Científica. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar a materia Temporalización Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

prospectos dos medicamentos 
informacións relativas a 
posoloxía, indicacións e 
efectos adversos dos 
medicamentos de uso máis 
común no día a día. 

medicamentos.  busca das partes 
fundamentais. Análise 
crítica do fondo e a 
forma. 

 CCIB4.3.1. Identifica os feitos 
históricos máis salientables no 
avance da prevención, a 
detección e o tratamento das 
doenzas 

 Analizar os feitos históricos máis 
salientables no tratamento, 
prevención e detección das 
doenzas 

Segundo trimestre -Construción dunha liña d 
tempo, sinalando os fitos 
máis importantes 

 CCIB4.3.2. Recoñece a 
importancia que a descuberta 
da penicilina tivo na loita contra 
as infeccións bacterianas, a 
súa repercusión social e o 
perigo de crear resistencias 
aos fármacos. 

 Valorar a importancia do 
descubrimento dos antibióticos. 

 Identificar doenzas que poidan ser 
tratadas con antibióticos. 

 Comprender o perigo de crear 
resistencias aos fármacos polo uso 
incorrecto dos medicamentos. 

Segundo trimestre 

 CCIB4.3.3. Explica como actúa 
unha vacina e xustifica a 
importancia da vacinación 
como medio de inmunización 
masiva ante determinadas 
doenzas. 

 Describir o mecanismo de acción 
das vacinas. Diferenciar entre 
vacinas e soros. 

 Coñecer distintas doenzas que 
posúan vacina 

 Resaltar a importancia da 
vacinación como medio de 
inmunización masiva ante 
determinadas doenzas. 

Segundo trimestre - Análise das vantaxes e 
inconvenintes da 
vacinación masiva. 

 CCIB4.4.1. Analiza as causas, 
os efectos e os tratamentos do 
cancro, da diabete, das 
doenzas cardiovasculares e 
das doenzas mentais. 

 Coñecer o concepto de tumor e 
outros termos relacionados co 
cancro (metástase, tumor 
benigno,…). 

 Relacionar determinados cancros 
coa súa causa. 

 Analizar as causas da diabete, as 
doenzas cardiovasculares e as 
doenzas mentais. 

 Coñecer cales son os tratamentos 
(de forma xeral) aplicados o 
cancro, diabetes, doenzas 
cardiovasculares e doenzas 
mentais. 

Segundo trimestre - Traballo bibliográfico. 

 CCIB4.4.2. Valora a 
importancia da loita contra o 
cancro e establece as 
principais liñas de actuación 
para previr a doenza. 

 Resaltar a importancia de estilos 
de vida saudables en relación con 
determinados tipos de cancro. 
Valorar os avances médicos 
aplicados á loita contra o cancro. 

Segundo trimestre 

 CCIB4.5.1. Xustifica os 
principais efectos que sobre o 
organismo teñen os diferentes 
tipos de drogas e o perigo 
asociado ao seu consumo. 

 Argumentar os efectos 
(inmediatos/a longo prazo) 
das drogas sobre o 
organismo. 

Segundo trimestre - Análise de datos sobre 
drogodependencia 
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 Cultura Científica. 4º de ESO 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo para superar a materia Temporalización Procedementos e 
instrumentos de avaliación 

 CCIB4.6.1. Recoñece estilos 
de vida que contribúan á 
extensión de determinadas 
doenzas (cancro, doenzas 
cardiovasculares e mentais, 
etc.). 

 Asociar estilos de vida non 
saudables co desenvolvemento de 
determinadas doenzas (cancro, 
doenzas cardiovasculares, …). 

 Coñecer as medidas preventivas 
que poidan curar ou moderar as 
doenzas (controis médicos 
periódicos e estilos de vida 
saudables). 

Segundo trimestre -Deseño de carteis 
propostas de estilos de 
vida saudables 

 CCIB4.6.2. Establece a 
relación entre alimentación e 
saúde, e describe o que se 
considera unha dieta sa. 

 Relacionar a importancia de 
hábitos saudables coa saúde. 

 Describir unha dieta equilibrada 
para ter unha vida saudable. 

Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais 

 CCIB5.1.1. Relaciona o 
progreso humano coa 
descuberta das propiedades de 
certos materiais que permiten a 
súa transformación e 
aplicacións tecnolóxicas. 

 Analizar o desenvolvemento da 
humanidade en relación coa 
aparición certos materiais 
(descubrimento/creación/novas 
aplicacións). 

Terceiro trimestre - Elaboración dun informe 
sobre progreso vs explo- 
tación e  transformación 
de materiais. 

 CCIB5.1.2. Analiza a relación 
dos conflitos entre pobos como 
consecuencia da explotación 
dos recursos naturais para 
obter produtos de alto valor 
engadido e/ou materiais de uso 
tecnolóxico. 

 Relacionar a explotación dos 
recursos naturais de alto valor 
engadido cos conflitos entre pobos 
(guerra do coltán, sobreexplotación 
infantil, minerais). 

 CCIB5.2.1. Describe procesos 
de obtención de materiais, 
valorando o seu custo 
económico e ambiental, e a 
conveniencia da súa reciclaxe. 

 Coñecer os principais métodos de 
obtención de materias primas e as 
súas repercusións sociais e 
ambientais (accidentes ambientais, 
impactos ambientais). 

 Valorar a importancia da reciclaxe 
de materiais. 

Terceiro trimestre - Traballo de contraste entre 
a produción e o reciclado 

 CCIB5.2.2. Valora e describe o 
problema ambiental e social 
dos vertidos tóxicos. 

 Recoñecer o problema ambiental e 
social sos vertidos tóxicos 
(contaminación física, química e 
biolóxica). 

Terceiro trimestre - Análise razoada de datos 
relativos a 
contaminantes 

 CCIB5.2.3. Recoñece os 
efectos da corrosión sobre os 
metais, o custo económico que 
supón e os métodos para 
protexelos. 

 Coñecer os efectos da corrosión 
sobre os metais e os métodos 
para protexelos. 

Terceiro trimestre -  Deseño de  pequena 
práctica 

 CCIB5.2.4. Xustifica a 
necesidade do aforro, a 
reutilización e a reciclaxe de 
materiais en termos 
económicos e ambientais 

 Xustificar a necesidade de aforro, 
reutilización e reciclaxe de 
materiais como medida de aforro e 
dun desenvolvemento sustentable. 

 Coñecer a regra das tres R: 
reducir, reutilizar e reciclar. 

Terceiro trimestre - Deseño de campaña RRR 
no centro 

 CCIB5.3.1. Define o concepto 
de nanotecnoloxía e describe 
as súas aplicacións presentes 
e futuras en diferentes campos. 

 Coñecer o concepto de 
nanotecnoloxía e as súas 
aplicacións na electrónica, en 
medicina e farmacia, na industria 
téxtil, en arquitectura e 
urbanismo, etc.. 

Terceiro trimestre - Traballo bibliográfico 
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5. METODOLOXÍA 
 

Os primeiros días do curso dedicaremos parte de cada sesión en lembrarlles onde e como poden 
acceder aos cursos creados nas plataformas educativas, tanto para o seu uso na aula, coma para o 
seu uso no caso de cuaretenas ou confinamentos. O obxectivo que perseguimos é que todos eles 
accedan de xeito autónomo e fluído a todos os recursos e ferramentas que imos empregar o 
presente curso escolar para que o seu proceso de ensino-aprendizaxe se vexa alterado o mínimo 
posible se, por razóns de saúde, nos vemos forzados a unha educación virtual no canto de 
presencial. Entraremos con eles nas plataformas e navegaremos con eles para que se acostumen 
aos itinerarios que deben seguir para acceder aos recursos. Ademais iremos empregando 
ferramentas coma procesadores de texto, edición  de imaxe, vídeo e son ou os foros, para que 
interioricen as formas e formatos nos que deben traballar e/ou enviar as súas tarefas ou dúbidas das 
profesoras. 

 
No desenvolvemento das diferentes unidades didácticas, empregaranse diversas estratexias 

metodolóxicas: 

1. Exploración dos coñecementos previos 
No caso de clases presenciais: 

A avaliación inicial do estado das aprendizaxes de cada unidade didáctica poderase 
levar a cabo de xeito oral (individual ou en gran grupo, sempre respectando os 
protocolos das autoridades sanitarias e educativas) e/ou escrito (individual) ou 
empregando a plataforma asignada. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos, empregaranse as plataformas para as nosas pesquisas, adaptando 
as actividades, como substituír as intervencións orais na aula con intervencións por 
quendas de xeito virtual, e as escritas, por cuestionarios ou pequenas tarefas cuxa 
corrección nos desvelen os coñecementos previos do alumnado, para poder desenvolver 
as nosas explicacións no sentido de optimizar aprendizaxes significativas en todos eles. 

2. Plantexamento do novo tema de estudio dun xeito motivador, a través dunha nova de 
actualidade, da análise dunha imaxe, dun interrogante que desperte o súa curiosidade polo 
tema a tratar, etc... 

No caso de clases presenciais: 
Empregaramos principalmente a pantalla dixital, que nos permite que todos accedan 

ao contido para intentar reducir o consumo de papel. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos, empregaranse as plataformas para que, coma unha tarefa máis, 
poidan de xeito individual facer unha análise previa do tema que completaremos cunha 
pequena posta en común na clase telemática correspondente. 

3. Síntese breve por parte da profesora dos principais contidos da unidade. 
No caso de clases presenciais: 

As explicacións faranse presencialmente na aula, apoiándonos no material audiovisual 
que consideremos oportuno proxectado na pantalla dixital. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

As explicacións poderanse facer en streaming nas clases virtuais, ao tempo que 
compartimos co alumnado por vía telemática, aqueles materiais de apoio que 
consideremos necesarios para apoiar as nosas explicacións ou aqueles de reforzo e 
ampliación que eles nos suxiran, ou orientándoos na súa busca autónoma. 

4. Visualización de diapositivas, fotografías, vídeos... relacionados co tema a tratar 
No caso de clases presenciais: 

Empregarase o canón de vídeo.. 
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No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 
Empregaranse as plataformas dixitais para achegarlles os materiais, ben coma 

arquivos ou tarefas, ben coma enlaces aos que acceder para reforzo ou ampliación. 

5. Desenvolvemento de tarefas diversas e con diferentes grados de complexidade: 
a) Actividades de análise: 

Busca (no dicionario, internet…) de termos descoñecidos 
Interpretación de gráficos e fotografías 
Identificación de ideas ou datos explícitos no texto 
Relación entre dúas ou máis ideas que se plantexen no texto 
Resolución de problemas 

b) Actividades de aplicación do explicado 
c) Actividades de manexo da información: 

Elaborar un glosario con termos propios da área de Ciencias que teñan relación cos 
contidos desenvolvidos. 
Toma de apuntes. 
Elaboración de fichas 
Análise de mapas conceptuais e gráficos. 
Uso dos medios informáticos 
Búsqueda de información en diferentes medios e interpretación da mesma 

d) Actividades de síntese: 
Subliñado das ideas fundamentais 
Realización de esquemas e resumes 
Elaboración de mapas conceptuais e de gráficas 

e) Actividades de investigación 

 

No caso de clases presenciais: 
Se realizarán actividades individuais e en parellas, que se disporán mantendo entre os 

compoñentes e con outras parellas a distancia de seguridade e se levarán a cabo 
exposicións orais e reflexións grupais de xeito oral. 

No traballo cotiá darase importancia os hábitos de traballo persoal, como a orde e a 
claridade na realización das actividades que propoña a profesora, ben no caderno de notas 
do alumnado, ou na plataforma educativa EDIXGAL, onde reseñará todas as incidencias e 
resultados do seu traballo. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

En ambos casos a realización de actividades desenvolverase na plataforma educativa, 
coa que tamén achegaremos ao alumnado as explicacións dos contidos, sempre no horario 
de clase, para que os alumnos no perdan a conexión coa súa formación académica. 

Se non conseguiramos que todos os nosos alumnos e alumnas puidesen ter conexión a 
internet, tentaríamos buscar alternativas, coma o envío de apuntamentos e actividades en 
papel. 

6. Realización de actividades prácticas 
Ao longo de curso se intentarán realizar diversas actividades prácticas relacionas cos 
contidos que se van a traballar. Nestas actividades se poñerá en marcha a metodoloxía 
científica e se empregara, para levalas a cabo, o laboratorio escolar e o invernadoiro do 
centro. 

7. Exposicións orais 
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No caso de clases presenciais: 
Levaranse a cabo mantendo a distancia de seguridade do orador e o auditorio. 

No caso de clases semipresenciais ou totalmente telemáticas: 

Poderanse facer en streaming de xeito virtual, ou enviadas coma grabación coma 
resultado dunha tarefa. 

 

Ao longo deste curso académico na materia de Cultura Científica se desenvolverá un proxecto 
centrado no desenvolvemento sostible. A través deste proxecto se realizarán diversas actividades, de 
carácter fundamentalmente práctico, en coordinación coas materias de : TIC, Tecnoloxía, Ciencias 
Aplicadas e Matemáticas.  

Entre as actividades programadas para desenvolver este proxecto se atopan as seguintes: 

-Posta en marcha do invernadoiro 

-Elaboración de produtos ecolóxicos 

-Actividades relacionadas coa xestión de residuos plásticos, papel e cartón 

- Elaboración de compostaxe. 

-Elaboración dun blog: “Edu-sostnibilidade” 

-Elaboración e distribución de carteis divulgativos relacionados coa xestión sostible dos 
residuos. 

Estas actividades se relacionarán con diversos contidos da materia de Cultura científica e 
están orientadas a acadar a través delas os seguintes obxectivos: 

-Poñer en práctica comportamentos ambientais responsables 

- Concienciar ao alumnado sobre a necesidade de conservar e protexer os ecosistemas, 
reducindo a contaminación e realizando un uso sostible dos recursos. 

- Familiarizar ao alumnado coas fontes de enerxía sostibles e non contaminantes. 

- E contribuír a que o noso entorno sexa un espazo inclusivo, seguro e sostible, 
intentando reducir os impactos ambientais negativos. 

 

No caso de que unha parte ou todo o alumnado tivera que renunciar ao ensino presencial a 
causa da Covid 19, como instrumentos metodolóxicos e como medio de comunicación co alumnado se 
empregarán: 

- Plataforma dixital educativa EDIXGAL 

- Correo electrónico 

- Clases mediante o programa que facilite a Consellería de Educación ou conexións para aclarar 
dúbidas no caso de semipresenciaalidade. 

 

A metodoloxía que se aplique durante o desenvolvemento do traballo non presencial, intentará 
ter en conta en todo momento : 

- As diferenzas existentes entre o alumnado nos ritmos de aprendizaxe 

- As diferenzas na competencia dixital 

- As diferenzas nas distintas contornas familiares onde van a desenvolver as súas aprendizaxes 

- As diferenzas entre os intereses e motivacións individuais polos estudos 

- As marcadas diferenzas existentes na competencia en autonomía de aprendizaxe e iniciativa 
persoal. 
 

Tomando como punto de partida estas diferenzas, a estratexia metodolóxica terá como base 
os seguintes aspectos: 

- O deseño de tarefas que lles esperten o interese e a motivación 

- A flexibilidade temporal na realización das tarefas e prazos de entrega 

- A comunicación directa e personalizada a través dos correos electrónicos, así coma a busca, a 
través da comunicación escrita co alumnado, da proximidade e do apoio na aprendizaxe 

- A existencia de alumnos con necesidades específicas de aprendizaxe. 
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Este enfoque metodolóxico, se aplicará para o deseño de tarefas tanto no caso do alumnado 
con conectividade coma no caso dos que non dispoñen ou teñen problemas con ela para seguir a súa 
formación. Non obstante, os alumnos que por diversos motivos teñan dificultade na conexión a internet, 
se lle encomendarán as tarefas por escrito e se lle proporcionarán os materiais necesarios para que 
poidan realizalas. Estas tarefas serán recollidas polo centro, e enviadas á profesora da materia para a 
súa corrección e posterior avaliación . 

Esta metodoloxía estará exposta a revisións e a os conseguintes reaxustes metodolóxicos en 
función das respostas do alumnado e das necesidades do proceso virtual de ensino – aprendizaxe. 

No traballo cotiá darase importancia os hábitos de traballo persoal, como a orde e a claridade 
na realización das actividades que se materializará no caderno de notas do alumno, onde reseñará 
todas as incidencias e resultados do seu traballo. 
 
 
6. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 
Como materiais para o desenvolvemento da materia se poderán utilizar os seguintes: 

 Ordenadores EDIXAL, de uso exclusivo para cada alumno. 

 Conexión a Internet, para buscas de información, visualización de imaxes ou vídeos, 
publicacións periódicas, etc... 

 Ferramentas ofimáticas: para a elaboración e comunicación de traballos e investigacións 
 Material de laboratorio: para o desenvolvemento de prácticas, sempre que se poidan realizar 

con seguridade 
 Material para o traballo no invernadoiro 
 Calquera outro material que poida xurdir e sexa de utilidade. 

 

 
7. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN; CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN E PROMOCIÓN DO 

ALUMNADO 

 
Instrumentos de avaliación 
 

 Avaliación ordinaria 

A avaliación do alumnado realizarase empregando como instrumentos de avaliación as 
diferentes tarefas que se realicen na aula, preponderándose o traballo na plataforma educativa, para 
evitar un consumo excesivo de papel e para evitar un cambio de procedemento para eles en caso de 
ter que prescindir da educación presencial. Estes instrumentos de avaliación serán empregados 
aplicando os diferentes criterios de cualificación e tendo como referencia os criterios de avaliación e os 
estándares de aprendizaxe fixados para cada curso. 

 

 Avaliación Extraordinaria 

O procedemento que se empregará para a avaliación dos alumnos que non superen a materia 
na avaliación ordinaria será a realización dunha proba escrita no mes de xuño que se axustará aos 
estándares mínimos establecidos para o curso correspondente. En caso de que non poida ser 
presencial, levarase a cabo en EDIXGAL. 

 
Criterios de avaliación e cualificación 

 

 Avaliación Ordinaria 

Para obter a nota de cada avaliación daráselle o mesmo peso específico a cada estándar 
traballado en cada trimestre, dentro de cada grupo dos seguintes: Grupo 1 (Bloque 1), Grupo 2 
(Bloques 2-5). Dentro de cada estándar, valorarase o seu grao de adquisición en Baixo, Medio, Alto e 
Moi Alto, reportando cada un destes grados un ¼ do valor máximo do estándar. Os estándares do 
grupo 1 ponderarán un 40% da nota, mentres que os do grupo 2 o farán nun 60%.  

Deste xeito calcularase a nota seguindo a seguinte fórmula: 
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Nota = 4 x 
media aritmética do 
grao 
de consecución dos 
estándares do 
grupo 1 

+ 6 x 
media aritmética do 
grao 
de consecución dos 
estándares do 
grupo 2 

 

A nota da avaliación final ordinaria será a media aritmética das 3 avaliacións, pero terá en 
conta ademais as actividades relacionadas coas saídas didácticas si se puidesen facer (actitude, 
interese, comportamento, ficha/s de actividades ou traballos escritos relacionados coa saída).  

Estas actividades relacionadas coas saídas didácticas aportarían un 5% da nota final, 
aportando a media dos 3 trimestres o 95% restante da nota final na avaliación ordinaria. 
 

No caso de que non se realice ningunha saída extraescolar a nota final será a media das notas 
acadadas nas tres avaliacións.  

Para superar a materia a nota debe ser maior o igual a 5. 

 

 Avaliación Extraordinaria 

Os alumnos/as que non superen a materia na avaliación ordinaria poderán presentarse a unha 
proba escrita no mes de xuño que se axustará aos estándares mínimos establecidos para o curso 
correspondente. Se tivésemos que renunciar a facelo presencialmente, esta proba extraordinaria 
levaríase a cabo mediante EDIXGAL.  

Para superar a materia a nota debe ser maior o igual a 5. 

 

 
8. INDICADORES DE LOGRO PARA AVALIAR O PROCESO DE ENSINO E A PRÁCTICA 

DOCENTE 
 

Para a avaliación do proceso de ensino e a práctica docente empregaranse dous cuestionarios 
que se cumprimentaran varias veces ao longo do curso escolar (por exemplo ao final de cada 
trimestre). 

Un destes cuestionarios está dirixido ao alumnado e o outro e para a cumprimentar polo 
profesor. A información extraída destas preguntas se empregará para facer unha reflexión sobre a 
propia actuación co alumnado. O obxectivo desta análise reflexivo é obter información que permita 
identificar aspectos a mellorar para a continuación propoñer e incorporar esas medidas de mellora 
necesarias e adaptar así a práctica docente as necesidades do alumnado 
 

Cuestionario para o alumnado  
 

Valora do 1 ao 4 cada un dos aspectos referentes á materia de Cultura Científia, tendo en conta que 
a puntuación más negativa é o 1 e a máis positiva é o 4. 

 1 2 3 4 

RESPECTO Á MATERIA  

 Consideras que os temas tratados foron interesantes     

 Consideras que hai temas que sobraron     

 Consideras que hai temas que deberiamos ter tratado e non o fixemos     

 Consideras que as actividades complementarias axústanse á materia     

 Nota global da materia     

RESPECTO AL PROFESOR/A  

 Consideras que os recursos empregados foron os apropiados     

 Consideras que os medios empregados foron os apropiados     

 Consideras que a profesora resolveu as dúbidas que ías tendo e 
preguntabas 

    

 Nota global da profesora     

O QUE MAIS ME GUSTOU FOI: 

ASPECTOS A MELLORAR : 
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Cuestionario para o profesor  
 

1 Case nada 2  Pouco 3  Bastante 4 Moito 1 2 3 4 

Motivo aos alumnos comunicándolles os obxectivos que quero conseguir e a 
finalidade das actividades, partindo dos seus coñecementos previos, informándolles 
da utilidade e creando expectativas 

    

Emprego metodoloxías que favorezan o desenvolvemento dunha actitude positiva 
do alumno e que teña en conta os seus intereses 

    

Propoño actividades que favorezan a aprendizaxe autónoma (búsqueda e 
selección de información, realización de esquemas, traballos...) 

    

As actividades que propoño están relacionadas con situacións da vida real     

Emprego recursos e materiais variados: gráfico, audiovisual,...     

Traballo de xeito variado agrupo aos alumnos/as de diferentes formas: 
individualmente, por parellas, en pequeno ou gran grupo, etc... 

    

Existe unha gradación de sinxelo a máis complexo nas actividades que propoño     

Utilizo diferentes ferramentas de avaliación     

Os temas que se tratan na aula e as actividades que se propoñen espertan o 
interese do alumno 

    

Fomento a participación dos alumnos     
Eloxio os avances e melloras dos alumnos     

Na avaliación de cada alumno, comunícolle en que debe mellorar e lle propoño 
actividades para facelo 

    

Consulto a programación ao longo do curso escolar     
Emprego a avaliación como ferramenta de mellora     

 
 
 
 

9. PROCEDEMENTOS PARA A REALIZACIÓN DA AVALIACIÓN INICIAL E MEDIDAS A 
ADOPTAR 

 

A avaliación inicial do alumnado realizarase durante o primeiro mes do curso e poderán 
empregarse os seguintes instrumentos: 

-Observación do alumno, valorando: comportamento, actitude, interese, motivación, 
participación, realización das actividades na aula... 

-Lecturas orais de pequenos textos científicos 

-Proba escrita de coñecementos mínimos 

-Proba escrita de destrezas (comprensión lectora, capacidade de relación, síntese, etc...) 

 

Estes instrumentos de avaliación non serán empregados para obter unha cualificación 
numérica que teña repercusión na nota da primeira avaliación senón que se empregarán para facer 
unha valoración cualitativa (ben, mal , regular, moi ben, moi mal) de cada alumno. A información así 
obtida será empregada para determinar as necesidades individuais do alumnado e poder adaptar o 
proceso de ensinanza a ditas necesidades. Para adaptar este proceso se recorrera a elaboración nos 
casos necesarios de plans de traballo individualizado, deseño de actividades específicas de ampliación 
e reforzo, adaptacións curriculares, etc... 
 

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A DIVERSIDADE 

 

Trátase dun grupo pequeno, co que a atención será moi personalizada a pesar de non haber 
ningún alumno con características físicas ou psicolóxicas particulares que a necesite, aínda que é un 
grupo moi diverso en intereses. A pesar diso non prevemos ter que facer unha adaptación dos 
materiais. 
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11. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 
 

Traballaranse os seguintes elementos transversais: 
-Comprensión lectora 
-Expresión oral e escrita 
-Comunicación audiovisual 
-As tecnoloxías da información e comunicación 
-O espírito emprendedor 
-A educación cívica e constitucional 
-A prevención e resolución pacífica de conflitos 
-A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con 
discapacidade, da violencia terrorista e de calquera forma de violencia 
-A igualdade e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal 
ou social (orientación sexual, identidade de xénero, etc,...) 

 

Durante todo o curso, estarán presentes a comprensión lectora, a expresión oral e escrita e as 
TIC . O resto dos temas se terán tamén en conta en calquera das accións educativas que se 
desenvolvan durante todo o proceso de ensinanza-aprendizaxe: á hora de organizar a aula, de 
seleccionar lecturas e materiais, nas exposicións orais, á hora de agrupar os alumnos,  na elección das 
saídas complementarias e extraescolares, etc... 

Traballaranse especialmente valores relacionados coa igualdade e coa educación para a 
convivencia, fomentando actitudes de respecto polas quendas de observación ao microscopio e a lupa 
ou o coidado dos instrumentos do laboratorio así como o espírito solidario de mantelos en bo estado 
para que poidan ser utilizados por outros. O estudo das características propias da investigación 
científica potenciará o desenvolvemento de actitudes de respecto polo traballo de todas as persoas e 
actitudes de non discriminación por calquera condición física, persoal ou social. 

O estudo das diversas teorías sobre o Universo e das diferentes interpretacións que distintas 
culturas deron dos fenómenos observados no ceo así como o estudo da provisionalidade das 
explicacións científicas potenciará o espírito de tolerancia e respecto. 

O estudo da explotación dos recursos e o estudo e desenvolvemento de novos materiais ( as 
duras condicións nas que traballan as persoas que extraen recursos da xeosfera, os conflitos e 
inxustizas sociais derivadas das explotacións de minerais valiosos, as consecuencias que está a 
producir a acumulación de refugos dos materiais empregados, etc ...) permitirá desenvolver valores 
relacionados coa educación para os dereitos humanos e a paz, o coidado do planeta e da especie 
humana, etc. 

Con respecto á Saúde potenciaranse especialmente os seguintes valores: 
-O recoñecemento e valoración das novas tecnoloxías no diagnóstico e prevención de 

enfermidades 
-A igualdade e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social 

(orientación sexual, identidade de xénero, etc,...) 
-Valores sociais e cívicos a través do recoñecemento, por exemplo, da importancia dos 

transplante e da doazón como un acto solidario que permite seguir vivindo a outras persoas 
ou mellorar as súas condicións de vida. 

-A tolerancia e respecto polas diferenzas físicas, sociais, culturais ou relixiosas 
-A toma de conciencia da importancia da nosa colaboración coa medicina para conservar a 

nosa saúde e o desenvolvemento de actitudes e hábitos de vida saudables 
Potenciarase o espírito emprendedor, a prevención e resolución pacífica de conflitos, a tolerancia 

e non discriminación. 
Os traballos de investigación potenciarán o espírito emprendedor , a prevención e resolución 

pacífica de conflitos, a tolerancia e non discriminación. Se empregarán as exposicións dos 
traballos para fomentar o diálogo, a escoita das opinións dos demais e a tolerancia e respecto 
polas ideas doutras persoas. Permitirá tamén o traballo da expresión oral e escrita, a comprensión 
lectora, as TIC e a comunicación audiovisual 
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Comprensión lectora, expresión oral e escrita, comunicación audiovisual 

O desenvolvemento Expresión Oral e Escrita, en canto eixe transversal educativo, ten como 
finalidade o desenvolvemento das destrezas básicas no uso da lingua: escoitar, falar, ler e escribir, de 
forma integrada. Ademais é fundamental ensinarlle ao alumnado a realizar uso social da lingua oral e 
escrita adecuado en diferentes ámbitos: privados e públicos, familiares e escolares. A forma de falar e 
de escoitar dunha persoa determina a percepción que os demais teñen de cada persoa. É polo tanto 
imprescindible dotar o alumnado de estratexias que favorezan unha correcto aprendizaxe desta 
dimensión oral da competencia comunicativa e que lle asegure un manexo efectivo das situacións de 
comunicación nos ámbitos persoal, social, académico e profesional ao longo da súa vida. 
 

As tecnoloxías da información e a comunicación 

Neste ámbito, traballaranse as destrezas relativas a busca, selección e escolla e elaboración 
de documentación de diverso tipo empregando distintas ferramentas e sistemas informáticos de uso 
común, que non so lles axudarán a desenvolver o proxecto de investigación, senón que tamén ao 
acceso a información de apoio e repaso relacionada cos diferentes estándares de aprendizaxe. 
 

Emprendemento 

O desenvolvemento do Emprendemento céntrase no desenvolvemento de cinco dimensións  
ou capacidades do alumnado: 

1. Dimensión da interacción social. Somos seres en relación, en comunicación con outros. 
Ningún proxecto de aprendizaxe ten sentido en solitario, a rede de persoas e contactos con 
clientes, provedores e outros profesionais é esencial. A cooperación con outros en proxectos 
de talento compartido multiplica os resultados. 

2. Dimensión da motivación e a forza interior. A motivación de logro, as emocións proactivas, 
as crenzas positivas, a realización persoal, o desenvolvemento dos propios talentos e a 
autonomía persoal son esenciais para o aprendizaxe, para saír da zona de confort e 
enfrontar os retos con ilusión e valentía. 

3. Dimensión da mellora-innovación. A creatividade é unha ferramenta básica no emprendedor, 
a capacidade de satisfacer novas necesidades, mellorar procesos e achegar valor. Isto 
implica apertura e curiosidade, perseverancia, imaxinación e tamén rigor. 

4. Dimensión ético-humanista. Os bos negocios fanos as boas persoas. Un negocio malo, 
desde o punto de vista ético, acaba sendo un mal negocio. Por desgraza vemos todos os 
días noticias e exemplos de malos negocios. O emprendedor/a necesita unha ética como 
principio persoal e tamén como estratexia a longo prazo da sostenibilidade do seu negocio, 
construíndo relacións de confianza cos seus clientes. 

5. Dimensión simbólico-comunicativa. A capacidade de expresar as ideas en varios formatos 
comunicativos como debuxos, mapas, narracións, formas de falar tanto verbal como non 
verbal, é fundamental para o emprendemento, porque de nada vale ter boas ideas e 
proxectos se non sabemos vendelas, se non convencemos a sociedade disto, se non 
persuadimos. 

 

Educación cívica e constitucional 

Este elemento educativo transversal pretende o desenvolvemento das alumnas e os alumnos 
como persoas dignas e íntegras, o que esixe reforzar a autonomía, a autoestima e o afán de 
superación, e favorecer o espírito crítico para axudar á construción de proxectos persoais de vida. 
Tamén se contribúe a mellorar as relacións interpersoais na medida en que a educación cívica e 
constitucional favorece a utilización sistemática do diálogo. Para isto, propóñense actividades que 
favorecen a convivencia, a participación, o coñecemento da diversidade e das situacións de 
discriminación e inxustiza, que deben permitir consolidar as virtudes cívicas necesarias para unha 
sociedade democrática. 

Así mesmo, contribúese a adquirir o coñecemento dos fundamentos e os modos de 
organización das sociedades democráticas, a valorar positivamente a conquista dos dereitos humanos 
e  a rexeitar os conflitos entre os grupos humanos e as situacións de inxustiza. 

A identificación dos deberes cidadáns e a asunción e exercicio de hábitos e virtudes cívicas 
adecuadas á súa idade na redonda escolar e social, permitirá que os futuros cidadáns se inicien na 
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construción de sociedades máis cohesionadas, libres, prósperas, equitativas e xustas. 

 

A educación cívica e constitucional propón, ademais, o estímulo das virtudes e habilidades 
sociais, o impulso do traballo en equipo, a participación e o uso sistemático da argumentación, que 
require o desenvolvemento dun pensamento propio. A síntese das ideas propias e alleas, a 
presentación razoada do propio criterio e a confrontación ordenada e crítica de coñecemento, 
información e opinión favorecen tamén as aprendizaxes posteriores. 

Desde a Educación cívica e constitucional desenvólvense, así mesmo, iniciativas de 
planificación, toma de decisións, participación, organización e asunción de responsabilidades. A 
Educación cívica e constitucional entrena no diálogo e o debate, na participación, na aproximación 
respectuosa ás diferenzas sociais, culturais e económicas e na valoración crítica destas diferenzas así 
como das ideas. O currículo atende á construción dun pensamento propio, e á toma de postura sobre 
problemas e as súas posibles solucións. Con isto, fortalécese a autonomía das alumnas e dos alumnos 
para analizar, valorar e decidir, desde a confianza en si mesmos e o respecto ás demais persoas. 

Favorécese, así mesmo, o coñecemento e o uso de termos e conceptos relacionados coa 
sociedade e a vida democrática. Ademais, o uso sistemático do debate contribúe especificamente a 
esta competencia, porque esixe exercitarse na escoita, exposición e argumentación. 

Ademais traballaranse os seguintes: 
a) O desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da violencia de 

xénero ou contra persoas con discapacidade e os valores inherentes ao principio de igualdade 
de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social. 

b) A aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida 
persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a 
igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto aos homes e mulleres por igual, ás persoas con discapacidade e o rexeitamento da 
violencia terrorista, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e consideración 
ás vítimas do terrorismo e a prevención do terrorismo e de calquera tipo de violencia. 

c) A prevención da violencia de xénero, da violencia contra as persoas con discapacidade, da 
violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia, incluído o estudo do 
Holocausto xudeu como feito histórico. Evitaranse en todo caso comportamentos sexistas e 
estereotipos que supoñan discriminación. 

d) Elementos curriculares relacionados co desenvolvemento sostible e o medio ambiente, os 
riscos de explotación e abuso sexual, o abuso e maltrato ás persoas con discapacidade, as 
situacións de risco derivadas da inadecuada utilización das Tecnoloxías da Información e da 
Comunicación, así como a protección ante emerxencias e catástrofes. 

d) Fomento da alimentación equilibrada e da actividade física moderada como fontes de saúde. 
 
 

12.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES E COMPLEMENTARIAS 
 

Podemos definir as actividades complementarias e extraescolares como aquelas que 
contribúen de forma importante ao desenvolvemento integral da personalidade do alumno e constitúen 
un campo específico para a iniciativa e a capacidade de organización do Centro. 

As actividades complementarias e extraescolares deben considerarse como accións 
complementarias que teñen como finalidade primordial, propiciar o pleno desenvolvemento da 
personalidade do alumno, a cuxo fin é imprescindible que transcendan o ámbito puramente académico 
estendendo a acción formativa dos alumnos ata o medio en que o Centro Educativo se atope inserto e 
incidindo nos seus aspectos económicos, culturais, sociolaborais, etc.., polo que non deben enfocarse 
como actividades imprescindibles para a consecución dos obxectivos específicos asignados ás 
determinadas materias, senón como un complemento da acción instrutiva e formativa destas. 

Os obxectivos para conseguir coa realización de actividades complementarias e extraescolares 
son: 

• Favorecer o desenvolvemento persoal dos alumnos e o seu acceso ao patrimonio cultural, sen 
discriminación ningunha por razóns de sexo, raza, capacidade ou orixe social. 

• Adaptarse ás peculiaridades e intereses individuais dos alumnos. 
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• Responder ás esixencias dunha sociedade democrática, complexa e tecnificada. 

• Compensar as desigualdades sociais, culturais ou por razón de sexo, sen incorrer no 
favoritismo, pero tendo en conta as diversas capacidades dos alumnos. 

• Preparar a inserción na vida activa, para o desempeño das responsabilidades sociais e 
profesionais propias da existencia adulta. 

 

Proporemos actividades concretas para os días de celebración propostos pola comunidade 
educativa que están relacionados coa materia; promovendo a participación do alumnado de xeito 
activo co traballo realizado no desenvolvemento das sesións semanais. 

 
Ao tratarse dun grupo reducido de alumnos (11) poderemos realizar pequenas saídas pola 

contorna, onde se poidan desenvolver de xeito seguro observacións e pequenos estudos e 
experimentos atractivos relacionados coa materia. Con respecto a estas actividades, convén 
reflexionar sobre estas cuestións: 

• Conseguíronse os obxectivos propostos a partir das actividades realizadas? 
• Cal foi o resultado da realización das actividades? 
• Cales delas gustaron máis? 
• Que propostas de mellora podemos sinalar? 

 
Ao final de curso, na memoria de Departamento reflectirase unha avaliación das actividades 

complementarias e extraescolares valorando o grado de cumprimento dos obxectivos propostos. 
 

13. MECANISMOS DE REVISIÓN, AVALIACIÓN E MODIFICACIÓN DA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

 
Os docentes avalían tanto as aprendizaxes do alumnado como os procesos de ensino e a súa 

propia práctica docente, a través dos  indicadores de logro incorporados na programación docente. 
Os estándares de aprendizaxe, considerados como concrecións dos Criterios de Avaliación 

do Currículo de cada área ou materia, permítennos definir os resultados da aprendizaxe e concretar o 
que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada materia. Os indicadores de logro 
permítennos avaliar en cinco niveis as aprendizaxes que o alumnado consolidou respecto aos 
obxectivos marcados en cada estándar. 

Este feito permítelle ao docente, ao mesmo tempo, avaliar os resultados das estratexias e 
medidas educativas que adoptou ao longo da súa práctica educativa para facilitar que o alumnado 
acade os obxectivos establecidos en cada estándar de aprendizaxe. 

A avaliación tanto dos procesos de aprendizaxe do alumnado como da propia práctica 
docente será continua. A avaliación docente terá, á súa vez, como obxectivo adaptar as estratexias 
educativas adoptadas ao longo do curso ás necesidades específicas do alumnado. 

Os indicadores de logro permiten, neste sentido, identificar os coñecementos, capacidades, 
competencias que en relación a un alumno individual ou ao conxunto do grupo-clase deben ser 
consolidados, permitindo adaptar a práctica educativa ás necesidades específicas dos alumnos para 
que poidan alcanzar as ensinanzas establecidas nos correspondentes estándares de aprendizaxe. 

En relación á práctica docente os indicadores de logro permiten valorar: 

• Se se está cumprindo coa planificación: actividades, tempos, responsabilidades,… 

• Se existe desviación entre o obxectivo definido e a acción ou accións deseñadas para 

conseguilo. 

• Se se están conseguindo outras cousas distintas ás planificadas intencionalmente. 

• Se se está progresando na liña definida no obxectivo. 

• Se os resultados obtidos xeran satisfacción nos implicados 

Dentro do proceso de ensino e aprendizaxe, o equipo docente de cada grupo do alumnado 
celebrará sesións de avaliación para valorar tanto as aprendizaxes do alumnado, como os procesos 
de ensino e a súa propia práctica docente. 

O equipo docente deberá adoptar as medidas ordinarias ou extraordinarias máis adecuadas. 
Estas medidas fixaranse en plans de mellora de resultados colectivos ou individuais que permitan 
solucionar as dificultades, en colaboración coas familias e mediante recursos de apoio educativo. 
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Ademais pretendemos promover a reflexión docente e a autoavaliación da realización e o 
desenvolvemento de programacións didácticas. Para iso, empregaremos unha ferramenta de 
avaliación da programación que podemos realizar non so ao finalizar o curso escolar, senón tamén 
ao finalizar cada unidade didáctica ou cada trimestre, co fin poder levar a cabo as adaptacións 
pertinentes o antes posible. 

Deste xeito, a PD será empregada como ferramenta ao longo de todo o curso escolar e por 
tanto consultada e revisada por cada profesor durante a posta en práctica da mesma. 

Polo menos unha vez o trimestre, o departamento fará conxuntamente un seguimento da 
programación e en caso de que fose necesario se introducirán as correccións precisas. 

Si se fan modificacións ó longo do curso da programación, de ditas modificacións se 
informará ao alumnado afectado e se deixará constancia na memoria final do departamento. 

Ademais ao longo do curso se empregará como procedemento para avaliar a PD, a seguinte 
ficha cunha serie de cuestións sobre os diversos elementos que integran a programación 

 
 

1 Case nada 2 Pouco 3  Bastante 4 Moito 1 2 3 4 

Secuenciación temporal dos contidos ao longo do curso     

Desenvolvemento dos obxectivos didácticos     

Adecuación dos mínimos esixibles (o que o alumno debe saber, comprender e saber 
facer) establecidos para cada curso 

    

Descritores e desempeños competenciais     

Equilibrio entre o traballo individual e o cooperativo     
Coordinación entre o profesorado que da clase ao mesmo grupo de alumnos     

Adecuación/Selección das actividades extraescolares e complementarias 
programadas polo Departamento 

    

Utilización dos recursos e materias variados     
Estratexias metodolóxicas seleccionadas     

Grao de adecuación dos instrumentos de avaliación empregados     

Grado de adecuación dos criterios de cualificación     

Valoración dos procedementos utilizados para a avaliación inicial     

Valoración da contribución ao plan TIC     
Valoración das accións levadas a cabo para contribuír ao plan de convivencia     

Valoración da contribución ao proxecto lector     
Grado de adecuación das actividades de reforzo, de recuperación e profundización     

Valoración do seguimento realizado cos alumnos/as con materias pendentes     

Uso variado e coherente de diferentes métodos e estilos de ensinanza     

Valoración das medidas de atención a diversidade adoptadas (PTI, ACI, SSBB….)     
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ANEXO I: ACCIÓNS DE CONTRIBUCIÓN AO PROXECTO LECTOR 
 

As accións que se levarán a cabo, durante todo o curso, para contribuír ao proxecto lector do 
centro quedan recollidas na seguinte táboa: 

 
Obxectivos 

(Decreto 86/2015) 
Criterios de 
Avaliación 

Instrumentos de 
avaliación 

Estándares de 
aprendizaxe 

Exemplo de 
Actividades 

Tempora 
lización 

-Comprender e expresar 
con corrección, 
oralmente e por escrito, 
na LG e na LC, textos e 
mensaxes complexas, e 
iniciarse no 
coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura 
-Asumir 
responsablemente os 
seus deberes, coñecer e 
exercer os seus dereitos 
no respecto ás demais 
persoas, practicar a 
tolerancia, a cooperación 
e a solidariedade entre 
as persoas e os grupos, 
exercitarse no diálogo 

Respecto das normas 
básicas da 
comunicación oral 
interactiva (quendas 
de palabra, escoita, 
expresión das ideas 
propias, respecto das 
ideas dos demais...). 

Observación 
directa do 
alumno na aula 
e no laboratorio 

Recoñece e asume 
as regras de 
interacción, 
intervención e 
cortesía que 
regulan os debates 
e calquera 
intercambio 
comunicativo oral. 

-Exposición 
en voz alta 
dunha 
argumentaci 
ón ou 
opinión 
persoal 

-Respostas 
as cuestións 
orais 
plantexadas 
na aula 
-Debates en 
grupo sobre 
un tema 
coñecido ou 
preparado 
de antemán 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

-Comprender e expresar 
con corrección, 
oralmente e por escrito, 
na LG e na LC, textos e 
mensaxes complexas, e 
iniciarse no 
coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura 

Aplicación das 
normas ortográficas e 
de puntuación na 
elaboración de textos, 
en diferentes 
situacións 
(apuntamentos, 
respostas a 
preguntas, traballos, 
exercicios...) 

-Tarefas de aula 

-Tarefas de 
laboratorio 
-Fichas de 
actividades para 
realizar na aula 
ou na casa 
-Probas escritas 

Recoñece e corrixe 
erros ortográficos e 
gramaticais en 
textos propios e 
alleos 

-Calquera 
actividade 
escrita que 
se 
desenvolva 
no 
transcurso 
das 
diferentes 
unidades 
didácticas 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Comprender e expresar 
con corrección, 
oralmente e por escrito, 
na LG e na LC, textos e 
mensaxes complexas, e 
iniciarse no 
coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura 

Utilización do léxico 
apropiado á materia e 
contexto 

-Tarefas de aula 
-Tarefas de 
laboratorio 
-Fichas de 
actividades para 
realizar na aula 
ou na casa 
-Probas escritas 

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

-Subliñado 
de palabras 
descoñecida
s. Buscalas 
no dicionario 
e formar con 
elas un 
vocabulario 
propio do 
tema 
-Explicar de 
forma oral 
ou escrita 
imaxes, 
mapas 
conceptuais, 
gráficas,... 
-Elaborar 
frases ou 
textos a 
partir de 
unha serie 
de termos 
científicos 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Comprender e expresar 
con corrección, 
oralmente e por escrito, 
na LG e na LC, textos e 
mensaxes complexas, e 
iniciarse no 

Lectura en voz alta e 
de xeito expresivo 
(entoación, 
pausas...). 

Observación 
directa do 
alumno 

Pronuncia con 
corrección e 
claridade, 
modulando e 
adaptando a súa 
mensaxe á 

-Facer 
lectura en 
voz alta de 
diversos 
tipos de 
textos en 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 
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coñecemento, na lectura 
e no estudo da literatura 

  finalidade da 
práctica oral. 

diversos 
formatos: 
artigos de 
revistas, 
noticias, 
textos 
expositivos 
de libros de 
texto 
-A partires 
da lectura 
dun texto, 
seleccionar 
cal de entre 
diversas 
respostas 
posibles 
expresa 
mellor o que 
di o texto 

 

Concibir o coñecemento 
científico como un saber 
integrado, que se 
estrutura en materias 

Lectura e 
comprensión de 
textos divulgativos de 
carácter científico 

-Ficha individual 
de traballo a 
partir dun texto 
científico 

Deduce a idea 
principal dun texto e 
recoñece as ideas 
secundarias, 
comprendendo as 
relacións que se 
establecen entre 
elas 

-A partires 
da lectura 
dun texto, 
indicar que 
cadro, título, 
gráfico, etc., 
é mais 
acorde co 
texto 
-Elaborar 
textos a 
partir dun 
mapa 
conceptual 
ou dun 
esquema 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Desenvolver e consolidar 
hábitos de disciplina, 
estudo e traballo 
individual como condición 
necesaria para unha 
realización eficaz das 
tarefas da aprendizaxe e 
como medio de 
desenvolvemento 
persoal. 

Elaboración de 
resumos, esquemas, 
mapas conceptuais a 
partires dun texto 
escrito sobre un tema 
específico e 
coñecido, reflectindo 
os principais 
argumentos e ideas 

-Ficha individual 
de traballo a 
partir dun texto 
científico 

Realiza esquemas, 
resumos e mapas 
conceptuais , e 
explica por escrito o 
significado dos 
elementos visuais 
que poden aparecer 
nos textos. 

-Completar 
mapas 
conceptuais 
e esquemas 
que integren 
os principais 
contidos 
desenvolvido 
s en cada 
unidade 
-Facer un 
resumo dun 
tema 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Desenvolver destrezas 
básicas na utilización das 
fontes de información, 
para adquirir novos 
coñecementos con 
sentido crítico. Adquirir 
unha preparación básica 
no campo das 
tecnoloxías, 
especialmente as da 
información e a 
comunicación 

Utilización das 
principais 
ferramentas dos 
procesadores de 
textos e de busca de 
información na rede e 
aplicación a traballos 
sinxelos de 
investigación. 

-Traballos 
bibliográficos 

Utiliza fontes de 
información 
apoiándose nas Tic, 
para a  elaboración 
e presentación das 
súas investigacións 

-Elaboración 
de traballos 
monográfico 
s a partir dun 
guión dado 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 

Desenvolver o espírito 
emprendedor e a 
confianza en si mesmo, a 
participación, o sentido 
crítico, a iniciativa 

Exposición oral e por 
escrito do 
desenvolvemento dun 
tema de forma 
ordenada, 

-Traballos 
bibliográficos 

Deseña pequenos 
traballos de 
investigación e 
expresa con 
corrección as 

-Elaboración 
e posterior 
exposición 
de traballos 
de 

-Ao 
longo de 
todo o 
curso 
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persoal e a capacidade 
para aprender a 
aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir 
responsabilidades 

axustándose a un 
guión previo 

 conclusións das 
súas investigacións, 
tanto verbalmente 
como por escrito 

investigación 
a partir dun 
guión 

 

 

 
Na seguinte táboa, recóllense algunhas lecturas; nas dúas primeiras columnas aparecen 

algúns exemplos (cada curso adoitan a empregarse multitude de noticias e artigos de actualidade, o 
que non fai posible a súa listaxe con antelación); mentres que na terceira aparece unha selección,  
que pode usarse na hora de lectura semanal no centro ou na casa. Estas últimas son de carácter 
voluntario, pero dende o departamento recomendarémoslle que alo menos lean un dos libros; os 
alumnos/as que así o desexen poden optar por outros libros que non figuren nesta lista, previa 
consulta e aprobación da profesora da materia. 

Posteriormente á lectura, as alumnas e alumnos poderán realizar unha síntese oral na aula e 
unha crítica argumentada sobre o libro. Tamén cabe a posibilidade de que a profesora lle entregue 
para a súa realización un cuestionario guiado sobre ese libro 

 
 

 Lecturas 
complementarias 
de tipo 
informativo, 
relacionadas cos 
contidos de cada 
materia. 

Lecturas 
compartidas e 
comentadas, de 
tipo literario, 
recreativo ou 
informativo, entre 
varios alumnos/as. 

Lectura extensiva: propostas de lecturas libres, 
que poden ser compartidas ou non. 

4º ESO SYNC “‘Jaulas’ 
moleculares para 
eliminar células 
cancerosas de 
forma selectiva” 

Deborah García 
Bello “¡Que se le 
van las 
vitaminas!” 

Andrew Robinson . “Los grandes científicos”. 

Flor Rey Teijeiro “Ojos de Pantera”. 
Xurxo Mariño. “Neurociencia para Julia”. Laetoli 
Jean M. Auel. “El clan del oso cavernario”. 
Maeva 
Jonathan Weiner. “El pico del pinzón”. Galaxia 

Gutenberg 
Elizabeth Kolbert. “La sexta extinción”. Crítica 
Jostein Gaarder. “La tierra de Ana”. Siruela 
Isaac.Asimov. “Los lagartos terribles y otros 
ensayos científicos”. Alianza Ed. 

Espacios Aula Casa Casa 

 
 
 
 

Asdo: Ana María Soliño Pérez      
 
 
 
 
 
Asdo: Sheila Castro Sánchez 

 
 
 
 
 
Asdo: Cristina Fernández Rivera 

 
 

 

Cangas a 15 de Setembro de 2021 

http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/elizabeth-kolbert/20095217
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