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INTRODUCCIÓN E CONTEXTUALIZACIÓN 

 
O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía durante o curso 2017 ‐ 2018 vai a estar 

formado por dous profesoras: María Rio Fernández (Profesora en Prácticas) e 
Covadonga Bárcena Debén  (Xefa de Departamento) . 

Os alumnos e alumnas do IES teñen procedencias, características sociais e 
culturais así como aptitudes e actitudes moi diversas de xeito que non se pode falar 
de grupos homoxéneos. 

Abondan as problemáticas sociais e  familiares o  que merma a  capacitación 
de algúns para centrarse e desenvolver o seu traballo de forma contínua e positiva. 

As aulas, en xeral son pequenas o que fai que se sintan incómodos e sexa difícil 
manter as normas básicas de convivencia. 

O seguinte cadro presenta a organización dos diferentes grupos, o nº de alumnos  
de cada grupo que cursan materias de este Departamento e os profesores que imparten as 
distintas materias: 

 

 Grupo Nº 
Alumnos 

Disciplina Profesores 

 

 
1º E.S.O. 
 
 
 
 
 

A 24 
 
 

Bioloxía e 
Xeoloxía 

 
Maria Rio 
Fernández B 24 

C  y D 

 

  22 cu 

 

 
3º E.S.O. 

A 24  

Bioloxía e 
Xeoloxía 

 

Covadonga 
Bárcena Debén 

B 24 

C 16 

 

4º E.S.O. 

 

 

 

 

 

A/B 

 

 

23 

 
Bioloxía e 
Xeoloxía 

 
Covadonga 
Bárcena Debén 

 
 
Neste curso, ca implantación da LOMCE , ofertáronse duas  asinaturas en 4º ESO  Cultura Científica 
con un grupo de 6 alumnos procedentes de 4ºA e 4ºB, e Ciencias Aplicadas a actividades 
profesional correspondendo a 4ºC con 18 alumnos ,que non teñen pensado cursar o 
bacharelato,algún deles proceden dun PMAR lo cal fai que sexa un grupo moi complexo.  
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                                            OBXECTIVOS XERAIS. 

 
 Recoñecer aspectos científicos sinxelos en informacións de carácter divulgativo 

extraídas de diversas fontes, interpretando gráficas e sistemas de notación que 
ilustren a información.

 

 Realizar descricións de fenómenos observados utilizando gráficos, táboas,  etc...



 Resolución de actividades segundo o modelo do método científico.



 Ser capáz de realizar un proxecto científico sinxelo e desenvolver o traballo do laboratorio.
 

 Identifica‐las relacións fundamentais existentes entre situacións da vida cotiá e 
conceptos traballados previamente na clase, utilizando o vocabulario específico 
que corresponda.

 

 Diferencia‐lo que son feitos, datos ou resultados das observacións dos procesos 
que ocorren no noso entorno, do que son as interpretacións científicas 
axudándose da resolución de exercicios sinxelos.

 

 Introducirse na dinámica do traballo en grupo, aceptando o reparto de tarefas, 
aportando ideas, respectando os demais e responsabilizándose do resultado das 
actividades como produto de apartacións individuais ó grupo como  colectivo.

 

 Valora‐los avances da Ciencia contrastando informacións contraditorias sobre 
feitos ou fenómenos que se producen no día de hoxe, sendo conscientes das 
limitacións das teorías científicas, e da súa caducidade, considerando o 
coñecemento científico como algo mudable e  mellorable.

 

 Valora‐la necesidade de conservar o  entorno.
 

 Coñecer e relaciona‐los avances da Ciencia e a súa influencia na mellora das 
condicións de vida dos seres humanos e emprega‐las actitudes propias do 
pensamento científico na explicación e análise das actividades da vida  cotiá.
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AVALIACIÓN DE CONTIDOS PREVIOS 

 
Proporase os alumnos/as unhas probas con algúns exercicios e cuestións nas que se 

poña de manifesto cales traballou con anterioridade e en que grado os ten asimilados. 
 

Unha vez feito un diagnóstico “real” da situación de cada alumno/a ante 
aprendizaxes anteriores, perfilarase un “alumno medio” considerando que sempre 
existiran uns/unhas alumnos/as que teñan mais conceptos asimilados que outros/as 
ós  cales necesitaran que se  lles particularicen determinados aspectos en  función 
das súas dificultades de aprendizaxe, de forma que poidan modificar a súa pauta de 
conduta. 

 
                Nos casos que sexa necesario poderán plantexarse actividades de reforzo encamiñadas 
 a adquisición tanto dos obxectivcos xeraís como dos mínimos das asignaturas. 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN AO DESENVOLVEMENTO DAS COMPETENCIAS CLAVE 
 
 
A materia de Bioloxía e Xeoloxía céntrase na competencia matemática e competencias básicas en 
ciencia e tecnoloxía. A competencia matemática está sempre presente nas materias científicas, ao 
realizar actividades relacionadas na resolución de problemas, medicións, estimacións, escalas, 
interpretación de gráficas, etc. As competencias básicas en ciencia e tecnoloxía constitúen todo o 
currículo, pois requiren dun pensamento científico para interpretar os fenómenos naturais e 
establecer realcións entre eles. 
 
 
Esta materia contribúe ao desenvolvemento da competencia dixital  na medida que permiten o 
desenvolvemento de actividades de búsqueda, selección utilizando as tecnoloxías da información e 
a comunicación. Doutra banda, a través de intenet ou mediante programas específicos, pódense 
utilizar aplicación interactivas sobre distintos procesos naturais que sirvan para aclarar ou ampliar 
determinados contidos. 
 
Os alumnos desenvolven  a competencia de aprender a aprender ao relacionar entre si os distintos 
coñecementos sobre os procesos biolóxicos e xeolóxicos, elaborando mapas conceptuaís, cadros 
comparativos, táboas de clasificación, etc. que lles serven para planificar e supervisar a sua 
aprendizaxe e aumentra a autonomía e o espírito crítico. 
 
As competencias sociais e cívicas están presentes cando se relacionan os coñecementos biolóxicos 
coa vida cotiá ou se anliza a incidencia dos descubrementos científicos nestes campos e a súa 
aplicación na sociedade. O traballo en grupo e moi importante para fomentar a tolerancia e o 
desnvolvemento de habilidades.
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   OBXECTIVOS XERAIS: 

 

 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.

 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.

 Concibir o coñecemento cientifico 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.

 Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia 
propias e das outras persoas, así como o patrimonio artistico e cultural. 
Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á cultura e  
á sociedade galega, ou a outras culturas do  mundo.

 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 
plurilingue, que permite a comunicación con outras linguas, en especial 
coas pertencentes á comunidade lusófona

UNIDADE 1. O universo e o noso planeta 

OBXECTIVOS: 
• Os alumnos deben comprender a estrutura do universo e as ideas principais 
sobre a súa orixe. Coñecerán as unidades básicas que se usan en astronomía 
para medir distancias e tamaños no universo. Os alumnos saberán explicar os 
compoñentes da Terra e os seus movementos (rotación e translación), así 
como as causas da sucesión das estacións do ano; relacionará os    
movementos da Terra cos ciclos diarios e anuais. Comprenderán a orixe das 
fases da Lúa, as eclipses e a sucesión das  mareas. 
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• Os alumnos deben recoñecer os principais corpos celestes que compoñen o 
universo coñecido e os seus principais tipos. Identificar e coñecer as  
principais características da Terra, do Sol e da  Lúa. 

 

CONTIDOS: 
• O Universo. 

Principais modelos sobre a orixe do Universo. 
Compoñentes do Universo. 

• O sistema solar. 
Características do Sistema Solar e dos seus compoñentes. 
Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo da  historia. 

• Os planetas. 
• A Terra, un planeta singular. 

Características. 
A biosfera. Características que fixeron da Terra un planeta habitable 

• Os movementos da Terra: rotación e translación. 
Movementos da Lúa e o Sol e as súas  características. 

• As estacións. 
• A Lúa. 
• As constelacións: Observar e describir as  constelacións. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

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

 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. 

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

 Localizar a posición da Terra no Sistema  Solar. 

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

 Participar, valorar e respectar o traballo individual e en equipo. Expor e 
defender en público o proxecto de investigación  realizado. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

Identifica as ideas 
principais sobre a orixe 
do universo. 

Recoñece a estrutura do 
universo e as ideas 
principais sobre a súa 
orixe. 
Resolve problemas con 
datos que inclúen as 
unidades básicas que 
se usan en astronomía 
para medir distancias e 
tamaños no universo. 

 
 
 
 

Páx. 7 
Acts. 1, 2 e  3 

 
 
 

 
CMCCT 

Recoñece os 
compoñentes do 
Universo e do Sistema 
Solar describindo as 
súas características 
xerais. 

Describe a orixe, a 
estrutura, os 
compoñentes e as 
características xerais 
do Sistema Solar. 

 
Páx. 8 

Acts. 4, 5 e  6 
Páx. 20 
Act. 24 

 

 
CMCCT 

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

Explica as 
características da 
Terra. 
Identifica e describe os 
compoñentes da Terra. 

 
 
 

Páx. 13 
Acts. 9 e  10 

 
 

 
CMCCT 

Identifica a posición da 
Terra no Sistema Solar. 

Relaciona os 
movementos da Terra 
cos ciclos diarios e 
anuais. 
Coñece as causas das 
estacións do ano. 
Explica o movemento 
aparente do Sol ao 
longo do ano. 

Páx. 14 
Act. 11 
Páx. 15 

Acts. 12, 13 e  14 
Páx. 17 

Acts. 15, 16 e  17 
Páx. 20 

Acts. 25 e  26 

 
 
 
 

CMCCT 

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. 

Describe a orixe das 
fases da Lúa. 
Explica os tipos de 
eclipses. 
Comprende a sucesión 
das mareas e a súa 
relación coa Lúa. 

 
 

 
Páx. 19 

Acts. 18 e  19 

 
 
 
 

CMCCT 

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

Explica as 
características da 
Terra. 
Identifica e describe os 
compoñentes da Terra. 

 
 

Páx. 13 
Acts. 9 e  10 

 

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

Deseña un mural en 
grupo para explicar 
como se forma unha 
nebulosa e como 
evoluciona co tempo. 
Observa, describe e 
expón as súas 
observacións sobre o 
firmamento, 
achegando o seu 
traballo individual ao 
grupo e respectando os 
traballos dos demais 
equipos. 

 
 
 

 
Páx. 21 
Act. 35 
Páx. 23. 

Acts. 36, 37, 
38 e 39 

 
 
 
 
 
 

CSC 
CSIEE 

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

Expresa  con  precisión e 
coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións. 

 
Páx. 23. 

Acts. 36, 37, 
38 e 39 

 
 

CCL 
CCEC 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
As dúas últimas semanas de setembro e a primeira de   outubro. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

UNIDADE 2. A xeosfera. Minerais e  rochas 
 

OBXECTIVOS: 

 Os alumnos deben coñecer os compoñentes da Terra e as formas do 
relevo da superficie terrestre; identificarán os principais minerais,  
tendo en conta as súas propiedades; coñecerán a súa clasificación e 
saberán clasificalos; saberán diferenciar as principais rochas polas  súas 
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características e asociaranas ás da súa mesma clase, segundo a 
clasificación xeral. Coñecerán a utilidade fundamental dos minerais e das 
rochas e profundarán na súa distribución e no seu uso en   Galicia. 

 Os alumnos deben recoñecer a estrutura xeral da Terra; distinguir nela 
diferentes capas e saber cales son as características fundamentais da 
codia terrestre. 

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

• Os compoñentes da xeosfera. 
• Os relevos da superficie terrestre. 

 

Minerais e rochas: propiedades, características e  utilidades. 
• Clasificación dos minerais. 
• As rochas. 
• Utilidade de minerais e rochas. 
• Rochas e minerais de Galicia. 

Xestión sustentable dos recursos minerais. Recursos minerais en  Galicia. 
 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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. 

Identificar os materiais terrestres segundo a súa abundancia e a distribución 
nas grandes capas da  Terra. 

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. 

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

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

Páx. 31 
Act. 8 

Páx. 35 
Act. 18 
Páx. 43 

Acts. 37 e  42 

 
 

CD 
CAA 

 
 
 
 
 
Utiliza a información 
de carácter científico 

Interpreta a 
información, 

Páx. 29 
Acts. 6 e  7 

CAA 
CCL 
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para formar unha 
opinión propia e 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
forma a súa propia 
opinión, argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 
precisión. 

Páx. 43 
Acts. 35, 36 e  39 

 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
forma a súa propia 
opinión, argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 
precisión. 

 

 

Páx. 29 
Acts. 6 e  7 

Páx. 43 
Acts. 35, 36 e  39 

 

 

 

CAA 
CCL 

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. 

Identifica diferentes 
materiais da superficie 
terrestre. 

 

 

Páx. 26 
Act. 1 

Páx. 42 
Act. 33 

 

 

 

 
CMCCT 

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 

Identifica e describe a 
codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e 
indica as súas 
características e os 
materiais que os 
forman. 

 

Páx. 27 
Acts. 4 e  5 

Páx. 29 
Act. 7 

Páx. 42 
Act. 34 

 

 

 

CMCCT 

Identifica minerais e 
rochas utilizando 
criterios que permitan 
diferencialos. 

Identifica e clasifica os 
minerais e as rochas, 
engadindo características 
que os diferencian e 
exemplos de cada un 
deles. 
Identifica e describe os 
recursos minerais que hai 
en Galicia. 

Páx. 31 
Acts. 9 e  10 

Páx. 32 
Act. 11 
Páx. 35 

Acts. 15, 16 e  17 
Páx. 36 
Act. 19 
Páx. 41 

Acts. 24, 25 e  26 
Páx. 2 
Act. 32 

 

 

 

 

 
CMCCT 

CAA 

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

Busca información sobre 
a composición e o grupo 
ao que pertencen os 
minerais e rochas, 
describe algunhas das 
aplicacións máis 
frecuentes no ámbito da 
vida cotiá. 
Describe cales son as 
rochas que máis se 
extraen en Galicia e o 
uso que se lles  dá. 

 

 

Páx. 37 
Act. 21 
Páx. 38 
Act. 22 
Páx. 41 

Acts. 26 e  27 
Páx. 43 
Act. 36 

 

 

 

 

 

 
CCEC 

Utiliza diferentes fontes 
de información, 

Utiliza as TIC para 
elaborar a información 

Páx. 31 
Act. 8 

CL 
CMCT 
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apoiándose nas TIC, 
para a elaboración e a 
presentación das súas 
investigacións. 

e presentar os resultados 
da súa aprendizaxe e das 
súas investigacións. 

Páx. 35 
Act. 18 
Páx. 39 
Act. 23 
Páx. 43 

Acts. 27 e  42 

CD 
AA 
CSC 
IE 

CEC 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
As dúas últimas semanas de outubro e a primeira de   novembro. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 3. A atmosfera 
 

OBXECTIVOS: 

 Os alumnos deben saber que é a atmosfera; coñecerán os aspectos 

fundamentais da súa composición e a súa estrutura; saberán cales son 

as funcións da atmosfera. Os alumnos deben comprender que é a 

presión atmosférica, relacionándoa co movemento do aire, coas nubes 

e coas precipitacións. Diferenciarán entre tempo atmosférico e clima e 

serán conscientes da importancia de evitar a contaminación 

atmosférica. 

 Os alumnos deben recoñecer a existencia da atmosfera e o seu   

significado. Saber cales son os principais factores que determinan o   

clima e distinguir o que é o tempo atmosférico e as súas   manifestacións. 
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CONTIDOS: 
A orixe da atmosfera. 
A atmosfera: composición e  estrutura. 
• A composición da atmosfera actual. 
• A estrutura da atmosfera. 
• As funcións da atmosfera. 
• A presión atmosférica. 
O aire e os seus  compoñentes. 
• O aire móvese. 
• As nubes e as precipitacións. 
• O tempo e o  clima. 
Contaminación atmosférica: repercusións e posibles solucións. Efecto 
invernadoiro. Importancia da atmosfera para os seres  vivos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

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

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

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

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

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

 
 
 

 

 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

Identifica os termos 
máis frecuentes do 
vocabulario científico, 
expresándose de xeito 
correcto tanto 
oralmente como por 
escrito. 

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
coa atmosfera. 

 
Páx. 52 
Act. 13 
Páx. 55 
Act. 24 

 

 
CCL 

CMCCT 

Procura, selecciona e 
interpreta a información 
de carácter científico a 
partir da utilización de 

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

 
Páx. 59 
Act. 43 

 
CD 

CAA 
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diversas fontes.    
Utiliza a información 
de carácter científico 
para formarse unha 
opinión propia e 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 
precisión. 

Páx. 49 
Act. 7 

Páx. 52 
Acts. 12 e  14 

Páx. 54 
Act. 16 
Páx. 57 

Acts. 26 e  27 

 
 

 
CAA 
CCL 

Recoñece a estrutura e a 
composición da 
atmosfera. 

Identifica as capas da 
atmosfera e explica a 
súa estrutura e 
composición 

Páx. 48 
Act. 1 

Páx. 50 
Act. 8 

Páx. 52 
Acts. 12, 13 e  14 

Páx. 58 
Act. 32 

 
 

 
CMCCT 

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

Identifica os 
compoñentes do aire e 
dos contaminantes 
principais, 
relacionándoos  coa súa 
orixe. 

Páx. 49 
Acts. 5, 6 e  7 

Páx. 53 
Act. 15 
Páx. 58 
Act. 31 

 

 
CMCCT 

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

Identifica e xustifica o 
papel protector da 
atmosfera, 
argumentando como 
afecta a temperatura do 
planeta, as ondas e as 
correntes mariñas. 

 

 
Páx. 51 

Acts. 10 e  11 

 
 
 

CMCCT 

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

Describe a 
contaminación 
ambiental e relaciónaa 
coa deterioración do 
medio ambiente; propón 
hábitos saudables e 
medidas para reducir a 
contaminación e os seus 
efectos. 

 
 

Páx. 47 
Act. 7 

Páx. 57 
Acts. 26, 27 e  28 

Páx. 59 
Act. 39 

 
 
 
 

CSC 
CSIE 

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

Identifica e describe 
como a actividade 
humana interfere coa 
acción protectora da 
atmosfera; suxire 
medidas que se poden 
adoptar na súa contorna 
próxima para que a 
contaminación 
atmosférica sexa menor 

 
Páx. 49 
Act. 7 

Páx. 51 
Act. 9 

Páx. 57 
Act. 28 
Páx. 59 
Act. 39 

 
 
 
 
 

CSC 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
As tres últimas semanas de  novembro. 
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AVALIACIÓN: 
 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 
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UNIDADE 4. A hidrosfera 

OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben comprender o que é a hidrosfera e cales son os  
tipos de auga da Terra que a forman. Coñecerán as propiedades da auga e a 
importancia da auga para a vida, tendo en conta os seus usos fundamentais. 
Os alumnos saberán explicar en que consiste e como se produce o ciclo da 
auga, relacionándoo cos impactos ambientais sobre a  hidrosfera. 

Os alumnos deben recoñecer os principais compoñentes da  hidrosfera. 
Saber que a auga é imprescindible para a vida; coñecer os principais usos 
cotiáns da auga e seren conscientes da posibilidade de   contaminación. 

 

CONTIDOS: 
A hidrosfera. Propiedades da auga. Importancia da auga para os seres   vivos. 
• As propiedades da auga. 
• Importancia da auga para a vida. 
A auga na Terra. Auga doce e  salgada. 
• O ciclo da auga. 
A auga como recurso. 
• Usos da auga. 
Contaminación das augas doces e  salgadas. 
• Impactos ambientais sobre a hidrosfera. 
Xestión sustentable da auga. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel.
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 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 
utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 
argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a   saúde. 

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

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

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

 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. 

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

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

Identifica os termos 
máis frecuentes do 
vocabulario científico, 
expresándose de xeito 
correcto tanto 
oralmente como por 
escrito. 

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
coa hidrosfera. 

 

 
Páx. 74 
Act. 24 

 

 
CCL 

CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

 
 

Páx. 71 
Act. 19 

 
 

CD 
CAA 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

 
Páx. 75 

Acts. 42 e  43 

 
CAA 
CCL 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 

 
Páx. 65 

Acts. 3 e  4 
Páx. 67 

Acts. 6 e  7 
Páx. 73 
Act. 20 

 
 
 

CAA 
CCL 
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 precisión.   
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. 

Desenvolve con 
autonomía o 
experimento, 
describindo as súas 
observacións e 
interpretando os 
resultados. 

 
 
 
 
 

 
Páx. 66 

Saber facer 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 
CMCCT 

CAA 

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

Identifica e describe as 
propiedades anómalas 
da auga en relación coas  
consecuencias que teñen 
para procesos na 
superficie terrestre e nos 
seres vivos. 

Páx. 65 
Acts. 2 e  3 

Páx. 67 
Act. 9 

Páx. 73 
Act. 22 
Páx. 74 
Act. 26 

 
 

 
CMCCT 

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

Comprende e explica o 
ciclo da auga, 
describindo os procesos 
que o forman e 
relacionándoo coas súas 
causas e consecuencias. 

Páx. 65 
Acts. 1 e  4 

Páx. 69 
Acts. 12, 13, 

15 e 16 
Páx. 74 
Act. 28 

 
 
 

CMCCT 

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

Recoñece a 
importancia da xestión 
sustentable da auga 
doce e identifica 
algunhas medidas 
concretas que 
colaboren en que esta 
xestión sexa eficaz. 

 
Páx. 75 
Act. 37 
Páx. 77 

Acts. 45, 46, 47, 48  e 
49 

 
 
 

CSC 
CSIEE 

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

Identifica os problemas 
de contaminación de 
augas doces e salgadas, 
ocasionados polas 
actividades humanas, e 
propón medidas para 
palialos ou evitalos. 

 

 
Páx. 71 

Acts. 18 e  19 
Páx. 73 

Acts. 20 e  21 

 
 
 
 

CSC 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
Decembro 

 

AVALIACIÓN: 
 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 
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 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 5. A biosfera 
OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben saber que é a biosfera e cales son os seus 
compoñentes e as súas características principais. Saberán que é un ser vivo e 
como se realizan as funcións vitais. 

Os alumnos coñecerán que é unha célula e cales son as semellanzas e 
diferenzas entre a célula procariota e a célula eucariota. Saberán cales son os niveis 
de organización dos seres  vivos. 

Os alumnos deben coñecer as funcións vitais que definen os seres 
vivos; saber cales son os cinco reinos, coñecer e identificar exemplos 
representativos de cada un deles 
CONTIDOS: 
• A biosfera. 
• Que é unha célula? 
• A célula procariota. 
• A célula eucariota. 
• Que é un ser vivo? 
• As funcións vitais. 
• Os niveis de organización. 
Concepto de biodiversidade. Importancia da  biodiversidade. 
• A biodiversidade e as  adaptacións. 
Clasificación de animais e plantas a partir de claves dicotómicas e outros medios. 
Sistemas de clasificación dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura 
binomial. 
• A clasificación dos seres vivos. 
• Os cinco reinos. 
Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas e  Metazoos. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
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 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel. 

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

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

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

 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. 

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

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

 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

Identifica os termos 
máis frecuentes do 
vocabulario científico, 
expresándose de xeito 
correcto tanto 
oralmente como por 
escrito. 

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
coa unidade. 

Páx. 81 
Act. 6 

Páx. 83 
Act. 9 

Páx. 85 
Act. 16 

 

 
CCL 

CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

Páx. 83 
Saber máis 

Páx. 88 
Act. 21 
Páx. 91 
Act. 28 

Saber máis 

 

 
CD 

CAA 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

 
Páx. 80 

Acts. 1 e  2 

 
CAA 
CCL 

Utiliza a información Interpreta a Páx. 84 CAA 
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de carácter científico 
para formarse unha 
opinión propia e 
argumentar sobre 
problemas 
relacionados. 

información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 
precisión. 

Act. 10 
Páx. 89 

Acts. 22 e  23 

CCL 

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. 

Identifica os principais 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento, como 
material básico de 
laboratorio, diferencia as 
súas partes e relacionaos 
co traballo experimental. 

 
 
 
 
 

 
Páx. 94 
Act. 39 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 
CMCCT 

CAA 

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. 

Valora a importacia da 
biodiversidade. 
Clasifica os seres vivos, 
aplicando 

Páx. 89 
Acts. 22 e  23 

Páx. 90 
Act. 24 
Páx. 91 

Acts. 26, 28 
e 29 

 
 
 

CCEC 
CMCCT 

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

Utiliza a clave 
dicotómica para 
clasificar os organismos 
e indica que pasos 
seguiu para iso. 

 
 

Páx. 93 
Act. 30 

 

 
CMCCT 

Discrimina as 
características xerais e 
singulares de cada grupo 
taxonómico. 

Identifica e describe os 
grupos taxonómicos, 
diferenciando as 
características de cada 
un. 

Páx. 90 
Act. 24 
Páx. 91 

Acts. 25, 26, 27, 28  e 
29 

 
 

CMCCT 

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

Identifica seres vivos 
cunha clave 
dicotómica. 

 
Páx. 93 
Act. 30 

 
CMCCT 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
3ª e 4ª semanas de  xaneiro. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
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avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

de normas en clase:  10% 
 Interés na materia e 

participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 6. O reino Animal. Os animais  vertebrados 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer os aspectos fundamentais do reino animal; 

saberán distinguir e explicar como son os animais vertebrados, diferenciando as 
características que definen os peixes, os anfibios, os réptiles, as aves e os 
mamíferos. Identificarán as características dos vertebrados no ser humano e 
coñecerán a importancia dos animais vertebrados para as  persoas. 

Os alumnos deben coñecer os principais tipos de animais vertebrados 
e saber diferenciar os máis comúns da súa  contorna. 

Deben saber que as persoas son vertebrados mamíferos e aprecian a 
relación entre os animais e as  persoas. 

 

CONTIDOS: 
• O reino Animal. 
• As características dos animais vertebrados. 
• Os peixes: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Os anfibios: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Os réptiles: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• As aves: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Os mamíferos: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• O ser humano. 
• A importancia dos vertebrados para as  persoas. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 

utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a   saúde. 

 Caracterizar os principais grupos de invertebrados e  vertebrados. 
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 Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a 

clasificación de animais. 

 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con 

especial atención aos ecosistemas galegos. 

 Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias  do  

traballo científico. 

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

 Expor e defender en público o proxecto de investigación  realizado. 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

Identifica os termos 
máis frecuentes do 
vocabulario científico, 
expresándose de xeito 
correcto tanto 
oralmente como por 
escrito. 

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
co reino animal. 

 
Páx. 105 

Acts. 17, 18 e  19 
Páx. 107 
Act. 22 

 

 
CCL 

CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada 

Páx. 105 
Act. 19 

Páx. 110 
Act. 28 

Páx. 113 
Act. 46 

Páx. 115 
Acts. 51 e 52 

Traballo cooperativo 

 
 

 
CD 

CAA 

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

Transmite a 
información de xeito 
preciso. 
Presenta os traballos 
de forma limpa e 
ordenada. 

Páx. 103 
Act. 14 

Páx. 113 
Act. 45 

Páx. 115 
Traballo cooperativo 

 
 

CD 
CCL 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados con 
precisión. 

 

 
Páx. 111 
Act. 29 

Páx. 113 
Act. 47 

 
 

 
CAA 
CCL 

Recoñece exemplares 
de vertebrados, e 
asígnaos á clase á que 
pertencen. 

Describe as 
características principais 
dos animais 
vertebrados. 
Identifica e describe 
diferentes animais 
vertebrados, e 

Páx. 102 
Act. 7 

Páx. 103 
Acts. 10 e  14 

Páx. 104 
Acts. 15 e  16 

Páx. 106 

 
 
 

CMCCT 
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 relacíonalos coa clase á 
que pertencen. 

Act. 20  

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

Busca información sobre 
plantas e animais en 
perigo de extinción; 
identifícaos e 
relaciónaos cos seus 
propios ecosistemas. 

 

 
Páx. 113 

Acts. 45, 46 
e 47 

 
 

 
CMCCT 

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

Observa e indica a que 
tipo animais pertencen 
determinadas estruturas;  
explica para que serven e 
relaciónaas co medio no 
que viven. 

Páx. 104 
Act. 15 

Páx. 106 
Act. 20 

Páx. 108 
Act. 25 

Páx. 112 
Acts. 36 e  37 

 
 
 

CAA 
CMCCT 

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

Constrúe unha clave 
dicotómica que 
permita clasificar 
animais vertebrados 

 
Páx. 113 
Act. 41 

 
CMCCT 

Integra e aplica as 
destrezas propias do 
método científico. 

Identifica e define 
destrezas científicas; 
explica cando é 
conveniente usalas e 
aplícaas en diferentes 
exemplos. 

 
 

Páx. 107 
Acts. 22 e  23 

 
 

CAA 
CMCCT 

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

Participa, valora e 
respecta o traballo en 
grupo. 

Páx. 115 
Traballo cooperativo 

CSC 
CSIEE 

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

Busca información 
sobre a biodiversidade 
do planeta; realiza un 
traballo de 
investigación sinxelo, 
expono e participa nun 
debate sobre a 
importancia de todos 
os seres vivos para o 
ecosistema no que 
habitan. 

 
 
 
 

Páx. 113 
Acts. 44, 46 

e 47 

 
 

 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

CD 

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

Expón por escrito a 
información atopada 
sobre os animais que 
se atopan en perigo de 
extinción. 

 
 

Páx. 113 
Act. 45 

 
 

CCL 
CCEC 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
4ª semana de xaneiro e 1ª primeira semana de   febreiro. 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 
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creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 7. Os animais invertebrados 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer os aspectos que definen os animais 

invertebrados; saberán clasificalos e diferenciar as características de cada 
grupo: poríferos e cnidarios; platihelmintos, nematodos e anélidos; moluscos; 
artrópodos, e equinodermos. Recoñecerán a importancia dos animais 
invertebrados na vida dos seres  humanos. 

Os alumnos deben distinguir entre animais vertebrados e 
invertebrados, coñecer as súas principais características e identificar os 
animais invertebrados da súa contorna  próxima. 

 

CONTIDOS: 
• Os animais invertebrados. 
• Poríferos e cnidarios: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Platihelmintos, Nematodos e Anélidos: Características anatómicas e 
fisiolóxicas. 
• Moluscos: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Artrópodos: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• Equinodermos: Características anatómicas e  fisiolóxicas. 
• A importancia dos animais invertebrados. 

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

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 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. 
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 Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de 

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

resultados. 

 Caracterizar os principais grupos de invertebrados e  vertebrados. 

 Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a 

clasificación de animais. 

 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

animais sobrevivir en determinados ecosistemas, con especial atención 

aos ecosistemas galegos. 

 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

Páx. 119 
Act. 4 

Páx. 128 
Act. 24 

Páx. 131 
Acts. 35, 40 

e 42 
Páx. 133 
Act. 48 

 
 

 
CD 

CAA 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

Páx. 119 
Act. 2 

Páx. 124 
Act. 14 

 
CAA 
CCL 

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

Identifica os principais 
instrumentos ópticos de 
recoñecemento, como 
material básico de 
laboratorio, diferencia as 
súas partes e 
relacionáoos co traballo 
experimental. 

 
 
 
 
 

 
Páx. 127 

Acts. 18 e  19 

 
 
 
 
 
 

CSIEE 
CMCCT 

CAA 

Asocia invertebrados 
comúns co grupo 
taxonómico ao que 
pertencen. 

Identifica as 
características dos 
distintos grupos 
taxonómicos, 
sinalando semellanzas 
e diferenzas entre eles 

Páx. 119 
Act. 3 

Páx. 121 
Acts. 7 e  9 

Páx. 124 
Act. 14 

 

 
CMCCT 
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 e entre os 
invertebrados que 
pertencen a cada 
grupo. 

Páx. 125 
Act. 16 

Páx. 128 
Act. 22 

Páx. 130 
Act. 28 

 

Clasifica animais a 
partir de claves de 
identificación. 

Utiliza claves de 
identificación para 
clasificar animais en 
función da ausencia ou a 
presenza de cada 
característica. 

 
 

Páx. 131 
Acts. 34, 37 e  38 

 

 
CAA 

Identifica exemplares 
de animais propios 
dalgúns  ecosistemas 
ou de interese especial 
por ser especies en 
perigo de extinción ou 
endémicas. 

Identifica e describe as 
características de 
animais; relaciónaas co 
medio no que viven e cos 
seus propios 
ecosistemas. 

Páx. 119 
Act. 3 

Páx. 125 
Act. 15 

Páx. 129 
Act. 25 

Páx. 131 
Act. 39 

 
 

 
CMCCT 

Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a 
presenza de 
determinadas estruturas 
nos animais máis 
comúns. 

Observa e indica que 
clase de animal 
invertebrado é, en 
función das súas 
estruturas; explica 
para que lle serven e 
relaciónaas co medio 
no que viven. 

Páx. 119 
Act. 2 

Páx. 120 
Act. 5 

Páx. 123 
Acts. 11, 12 

e 13 
Páx. 130 
Act. 30 

Páx. 133 
Acts. 46 e  47 

 
 
 

 
CL 

CMCCT 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
2ª e 3ª semanas de  febreiro. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  28 

 

 

 
 
 
 

UNIDADE 8. As funcións vitais nos  animais 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer as funcións vitais dos animais. Analizarán e 

describirán as distintas fases da función de nutrición e do proceso dixestivo, 
relacionando entre si as funcións de respiración e de circulación. Saberán 
explicar en que consiste a excreción. Identificarán e saberán explicar a   
función de relación, o aparello locomotor e o sistema nervioso. Coñecerán e 
explicarán os procesos máis importantes, as súas partes e o funcionamento   
do aparello reprodutor, describindo o proceso de fecundación e o 
desenvolvemento embrionario. 

Os alumnos deben coñecer os aspectos fundamentais das funcións 
vitais nos seres vivos; saber que procesos se realizan en cada función e coñecer 
os aspectos básicos relacionados coa  reprodución. 

 

CONTIDOS: 
• As funcións vitais nos animais. 
• A función de nutrición. O proceso  dixestivo. 
• A respiración. 
• A circulación. 
• A excreción. 
• A función de relación. Os  receptores. 
• Os sistemas de coordinación. 
• O sistema nervioso. 
• O aparello locomotor. 
• A función de reprodución. 
• A fecundación. O desenvolvemento embrionario e  postembrionario. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 

utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a   saúde. 

 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con 

especial atención aos ecosistemas galegos. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

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

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
coa unidade. 

Páx. 137 
Acts. 2 

Páx. 139 
Act. 11 

Páx. 140 
Act. 13 

Páx. 145 
Act. 24 

 
 
 

CCL 
CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 

Páx. 142 
Act. 18 

Páx. 143 
Act. 22 

Páx. 151 
Acts. 41, 47 

e 48 
Páx. 153 
Act. 50 

 
 

 
CD 

CAA 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

Páx. 138 
Acts. 5, 6 e  7 

Páx. 140 
Act. 13 

Páx. 144 
Act. 23 

 
 

CAA 
CCL 

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

Observa e indica a que 
tipo animais pertencen 
determinadas estruturas;  
explica para que serven e 
relaciónaas co medio no 
que viven. 

 
Páx. 138 

Act. 6 
Páx. 139 

Acts. 8, 10 
e 12 

 

 
CAA 

CMCCT 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
4ª semana de febreiro e 1ª semana de  marzo. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 
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UNIDADE 9. O reino Plantas 

OBXECTIVOS: 

CONTIDOS: 
• O reino Plantas. 

Brións e Fieitos 
Ximnospermas e Anxiospermas. 
Características principais, nutrición, relación e  reprodución. 

• Os órganos vexetais. 
• A nutrición nas plantas. 
• A función de relación nas  plantas. 
• A reprodución das plantas. 
• Reprodución sexual de plantas con  sementes. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 

utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a   saúde. 

 Coñecer e  definir as funcións vitais das plantas e  a  súa importancia para 

a vida, e caracterizar os principais grupos de  plantas. 

 Utilizar claves dicotómicas ou outros medios para a identificación e a 

clasificación das plantas. 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

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

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
co tema. 

 

 
Páx. 165 

Acts. 14 e  16 

 

 
CCL 

CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 
Busca información e 
realiza pequenos 

Páx. 159 
Act. 5 

Páx. 165 
Act. 15 

Páx. 169 
Acts. 30, 31 

e 32 

 

 
CD 

CAA 
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 traballos de 
investigación sobre 
plantas. 
Expón os seus 
traballos con precisión 
e coherencia, 
explicando as 
conclusións das súas 
investigacións. 

  

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

Detalla o proceso de 
nutrición das plantas e 
valora a súa importancia 
para todos os seres vivos. 

Páx. 160 
Act. 6 

Páx. 161 
Acts. 7 e  8 

Páx. 168 
Act. 23 

 

 
CMCCT 

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

Identifica e clasifica os 
organismos e indica que 
pasos seguiu para iso, 
sinalando as súas 
semellanzas e 
diferenzas. 

 
 

Páx. 157 
Acts. 1, 2 e  3 

 

 
CMCCT 

Clasifica e identifica 
plantas a partir de 
claves de 
identificación. 

Utiliza claves de 
identificación para 
clasificar plantas en 
función da ausencia ou a 
presenza de cada 
característica. 

 
Páx. 159 

Act. 5 
Páx. 166 
Act. 17 

 
 

CL 
CMCCT 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
2ª, 3ª e 5ª semanas de  marzo. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 10. Os reinos Fungos, Protistas e  Moneras 
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OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer as características propias do reino dos fungos, 

destacando o papel dos fungos na biosfera; saberán como son os protozoos e 
coñecerán as características do reino dos protistas, así como a súa influencia na 
biosfera; analizarán os principais aspectos do reino das moneras e coñecerán a 
importancia das bacterias para os seres   vivos. 

Os alumnos deben coñecer as características que caracterizan un ser vivo. 
Saber que existen os fungos e as bacterias e coñecer algúns dos seus efectos na 
vida cotiá. 

 

CONTIDOS: 
• O reino Fungos. 
• O papel dos fungos na  biosfera. 
• O reino Protistas. Os protozoos. 
• O reino Protistas. As algas. 
• O papel dos protistas na  biosfera. 
• O reino Moneras. 
• A importancia das bacterias. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico, e 

utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas relacionados co medio natural e a   saúde. 

 Realizar un traballo experimental coa axuda dun guión de prácticas de 

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

resultados. 

 Recoñecer a importancia da biodiversidade e as características 

morfolóxicas principais dos grupos taxonómicos. 

 Categorizar os criterios que serven para clasificar os seres vivos e 

identificar os principais modelos taxonómicos aos que  pertencen. 

 Describir as características xerais dos grandes grupos taxonómicos e 

explicar a súa importancia no conxunto dos seres  vivos. 

 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

diferentes seres vivos sobrevivir en determinados ecosistemas, con 

especial atención aos ecosistemas galegos. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE 

LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 

COMPETENCIAS 

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

Identifica e describe os 
termos do vocabulario 
científico, relacionados 
co tema. 

 

Páx. 175 
Acts. 2 e  4 

Páx. 179 
Act. 12 

 

 

CCL 
CMCCT 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma clasificada. 
Busca información e 
realiza pequenos 
traballos de 
investigación sobre o 
tema. 
Expón os seus 
traballos con precisión 
e coherencia, 
explicando as 
conclusións das súas 
investigacións. 

 

 

 

 
Páx. 177 

Acts. 6, 7 e  9 
Páx. 187 
Act. 34 

Páx. 189 
Act. 46 

Páx. 191 
Act. 55 

 

 

 

 

 

 

 
CD 

CAA 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

Páx. 178 
Act. 11 

Páx. 184 
Act. 24 

Páx. 189 
Acts. 52 e  53 

Páx. 191 
Act. 59 

 

 

 
CD 
CCL 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados, 
expóndoos con 
precisión. 

Páx. 175 
Acts. 1 e  5 

Páx. 177 
Act. 10 

Páx. 185 
Act. 28 

Páx. 187 
Acts. 33 e  35 

Páx. 191 
Act. 60 

 

 

 

CL 
CMCT 

AA 

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

Respecta as normas de 
seguridade no 
laboratorio. 
Coidaos   instrumentos 
e o material 
empregado. 

 

 
Páx. 183 

Saber facer 

 

 
CCL 

CMCCT 

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

Realiza un cultivo de 
protozoos e algas 
microscópicas. 
Colle unha mostra do 
cultivo e observa a 
preparación co 
microscopio. 

 

 

 

Páx. 183 
Saber facer 

 

 

 
CSIEE 

CMCCT 
CAA 
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argumenta o proceso 
experimental seguido, 
describe as súas 
observacións e 
interpreta os seus 
resultados. 

   

Estima a importancia 
da biodiversidade e 
aplica criterios de 
clasificación dos seres 
vivos, relacionandos co 
grupo taxonómico o 
que pertencen. 

Valora a importancia 
da biodiversidade e 
explica as 
características 
morfolóxicas dos 
principais grupos 
taxonómicos. 

Páx. 175 
Act. 1 

Páx. 181 
Act. 16 

Páx. 185 
Acts. 27 e  28 

Páx. 188 
Acts. 38, 39 e  40 

 

 

 
CCEC 

CMCCT 

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

Explica as diferenzas 
entre cogomelos e 
fungos, sinalando a 
función de cada un. 
Explica diferentes algas 
e cales podemos atopar 
nos fondos oceánicos. 

 

 
Páx. 175 

Act. 4 
Páx. 181 
Act. 17 

 

 

 

CMCCT 

Discrimina as 
características xerais e 
singulares de cada grupo 
taxonómico. 

Identifica e describe os 
grupos taxonómicos, 
diferenciando as 
características de cada 
un. 

Páx. 181 
Act. 16 

Páx. 184 
Act. 24 

 

CL 
CMCT 

AA 

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

Observa e indica a que 
tipo de seres 
pertencen 
determinadas 
estruturas; explica 
para que serven e 
relaciónaas co medio 
no que viven. 
Explica que algas se 
poden encontrar nos 
fondos mariños. 
Explica como viven as 
bacterias. 

 

 

 

Páx. 178 
Act. 11 

Páx. 181 
Act. 18 

Páx. 185 
Acts. 25 e  26 

 

 

 

 

 
 

CAA 
CMCCT 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
Tres semanas de abril. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
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(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 11. A ecosfera 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben saber que son os ecosistemas e que é a ecosfera, 

diferenciando as características dos ecosistemas terrestres da zona polar, da zona 
temperada e da zona cálida. Saberán que semellanzas e que diferenzas xerais 
existen entre os ecosistemas acuáticos mariños e os de auga doce. Os alumnos 
identificarán o solo coma unha especie de ecosistema oculto, xustificándoo de 
forma razoada. 

Os alumnos deben coñecer o concepto de ecosistema e saber que 
existen diferentes tipos. Deben identificar as características de ecosistemas 
próximos ao lugar no que viven e describir como é a vida neles, sabendo que 
se pode alterar pola intervención humana e outros  factores. 

 

CONTIDOS: 
• Os ecosistemas e a  ecosfera. 
• Ecosistemas terrestres. 
• Ecosistemas da zona polar. 
• Ecosistemas da zona temperada. 
• Ecosistemas da zona cálida. 
• Ecosistemas acuáticos. 
• Ecosistemas mariños. 
• Ecosistemas de auga doce. 
• O solo, un ecosistema oculto. 
• Os ecosistemas terrestres de Galicia. 

Identificación de diferentes organismos propios dalgúns ecosistemas, 
especies en extinción e especies endémicas. 

Adaptacións dos animais e as plantas ao medio. 
Biodiversidade en Galicia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 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. 
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 Determinar a partir da observación as adaptacións que permiten aos 

animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con 

especial atención aos ecosistemas galegos. 

 Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 

 Identificar nun ecosistema os  factores desencadeantes de  desequilibrios 

e establecer estratexias para restablecer o seu  equilibrio. 

 Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación  ambiental. 

 Utilizar fontes de información variada, e  discriminar e  decidir sobre elas  

e sobre os métodos empregados para a súa  obtención. 

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

 Expor e defender en público o proxecto de investigación  realizado. 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma ordenada. 

 
Páx. 196 

Acts. 6, 7 e  8 
Páx. 198 
Act. 10 

 
 

CCL 
CMCCT 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

Páx. 196 
Act. 6 

Páx. 200 
Act. 12 

Páx. 207 
Act. 26 

Páx. 211 
Acts. 45 e  46 

 
 
 

CD 
CMCCT 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados, 
expóndoos con 
precisión. 

 
 
 

Páx. 205 
Act. 22 

Páx. 211 
Act. 48 

 
 
 
 

CAA 
CL 

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

Identifica e clasifica os 
organismos, xustificando 
a clasificación. 

 
 

Páx. 200 
Act. 12 

Páx. 201 
Act. 17 

 
 

 
CMCCT 

Identifica exemplares de 
plantas e  animais 

Estuda un ecosistema 
terrestre: as dunas 

Páx. 206 
Acts. 23, 24 e  25 

CCEC 
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propios dos 
ecosistemas galegos. 

costeiras. 
Estuda un ecosistema 
acuático: o río. 
Valora  a biodiversidade 
dos ecosistemas 
terrestres de Galicia. 
Valora a biodiversidade 
dos ecosistemas 
acuáticos de Galicia. 

Páx. 207 
Act. 26 

Páx. 208 
Acts. 27, 28 e  29 

Páx. 209 
Act. 31 

 

Identifica os 
compoñentes dun 
ecosistema. 

Identifica e describe os 
distintos compoñentes 
dun ecosistema. 

Páx. 195 
Acts. 3, 4 e  5 

Páx. 196 
Act. 7 

Páx. 199 
Act. 11 

Páx. 201 
Act. 17 

Páx. 203 
Act. 19 

Páx. 206 
Acts. 23, 24 e  25 

Páx. 207 
Act. 26 

Páx. 208 
Act. 27 

Páx. 209 
Act. 31 

Páx. 211 
Act. 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCCT 

Recoñece e enumera 
os factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nun 
ecosistema. 

Identifica e describe os 
factores desencadeantes 
de impactos  negativos 
nun ecosistema. 

Páx. 205 
Act. 21 

Páx. 209 
Act. 32 

 

 
CMCCT 

Selecciona accións que 
preveñen a destrución 
ambiental. 

Recoñece e suxire 
accións que preveñen a 
destrución do 
medioambiente. 

 

Páx. 205 
Acts. 20, 21 e  22 

 

CSC 
CSIEE 

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

Utiliza as TIC para 
elaborar a información e 
presentar os resultados 
da súa aprendizaxe e das 
súas investigacións. 

 

 
Páx. 198 
Act. 10 

 

 
CMCCT 

CD 

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

Valora e respecta o 
traballo en grupo. 

Páx. 213 
Traballo cooperativo 

CSC 
CSIEE 

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. 

Busca información 
sobre a biodiversidade 
do planeta; realiza un 
traballo de 
investigación sinxelo, 
expono e participa nun 
debate sobre a 
importancia de todos 
os seres vivos para o 
ecosistema no que 
habitan, 

 

Páx. 198 
Act. 10 

Páx. 207 
Saber facer 

Páx. 209 
Saber facer 

Páx. 213 
Traballo cooperativo 

 

 

 

CAA 
CMCCT 
CSIEE 

CD 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  38 

 

 

 

 
 

 relacionándoos coa 
vida humana. 

  

 

TEMPORALIZACIÓN: 
Tres primeiras semanas de maio. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 

 

UNIDADE 12. A dinámica dos  ecosistemas 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer como é a dinámica dos ecosistemas, 

establecendo relacións entre o biotopo e a biocenose. Saberán cales son as formas 
principais de alimentación e as relacións que se establecen no ecosistema. 
Valorarán a importancia de manter o equilibrio nos ecosistemas, analizando os 
factores desencadeantes de desequilibrios para previr na conservación ambiental. 

Os alumnos deben coñecer que os elementos dun ecosistema  
manteñen relacións de interdependencia; saber que esas relacións poden ser 
alteradas por factores internos e externos e que é importante controlar os 
externos para evitar o deterioro do medio  ambiente. 

 

CONTIDOS: 
• A dinámica dos ecosistemas. 

identificación dos seus compoñentes. 
• As relacións entre o biotopo e a biocenose. 

Factores abióticos e bióticos nos ecosistemas. 
• As formas de alimentación. 
• As relacións no ecosistema. 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  39 

 

 

 
 

• O equilibrio nos ecosistemas. 
Ecosistemas acuáticos. 
Ecosistemas terrestres. 

• Factores desencadeantes de desequilibrios. 
• A conservación do medio ambiente. 
• Os espazos naturais protexidos de  Galicia. 

 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 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. 

 Diferenciar os compoñentes dun ecosistema. 

 Identificar nun ecosistema os  factores desencadeantes de  desequilibrios 

e establecer estratexias para restablecer o seu  equilibrio. 

 Recoñecer e difundir accións que favorezan a conservación  ambiental. 

 Utilizar fontes de información variada, e  discriminar e  decidir sobre elas  

e sobre os métodos empregados para a súa  obtención. 

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

 Expor e defender en público o proxecto de investigación  realizado. 
 
 
 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAXE 

INDICADORES DE 
LOGRO 

EXEMPLOS DE 
POSIBLES 

ACTIVIDADES 

 
COMPETENCIAS 

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

Busca información en 
diferentes fontes, 
interprétaa, 
selecciónaa e expona 
de forma ordenada. 

Páx. 219 
Act. 9 

Páx. 225 
Act. 22 

Páx. 229 
Act. 38 

 
 

CCL 
CMCCT 

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

Interpreta a 
información e 
transmite as súas 
conclusións de xeito 
preciso. 

Páx. 223 
Acts. 17 e  18 

Páx. 229 
Acts. 36 e  37 

 
CD 

CMCCT 

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

Interpreta a 
información, 
relaciónaa cos 
coñecementos previos, 
fórmase a súa propia 
opinión e argumenta 
sobre problemas 
relacionados  que 
expón con precisión. 

 
Páx. 217 

Act. 4 
Páx. 218 

Act. 5 
Páx. 221 
Act. 11 

 
 

 
CAA 
CL 

Identifica os 
compoñentes dun 

Identifica e describe os 
distintos compoñentes 

Páx. 216 
Act. 1 

CMCCT 
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ecosistema. dun ecosistema e as 
adaptacións dos seres 
vivos aos demais 
compoñentes. 
Identifica e explica as 
relacións que se dan 
dentro dun ecosistema. 

Páx. 217 
Acts. 2 e  3 

Páx. 218 
Act. 5 

Páx. 221 
Act. 11 

Páx. 223 
Act. 16 

 

Recoñece e enumera 
os factores 
desencadeantes de 
desequilibrios nun 
ecosistema 

Identifica e describe os 
factores desencadeantes 
de impactos  negativos 
nun ecosistema. 

 
Páx. 224 

Acts. 19, 20 e  21 

 
 

CMCCT 

Selecciona accións que 
preveñen a destrución 
ambiental. 

Busca información 
sobre educación 
ambiental e suxire 
accións que preveñen a 
destrución ambiental. 
Explica un espazo natural 
protexido e identifica os 
que hai en Galicia. 

 
 

Páx. 225 
Act. 22 

Páx. 226 
Acts. 23 e  24 

Páx. 227 
Act. 25 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 

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

Utiliza as TIC para 
elaborar a información e 
presentar os resultados 
da súa aprendizaxe e das 
súas investigacións. 

 
 

Páx. 227 
Saber facer 

 
 

CMCCT 
CD 

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

Valora e respecta o 
traballo en grupo. 

Páx. 227 
Saber facer 

CSC 
CSIEE 

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. 

Busca información sobre 
un espazo protexido 
próximo; realiza un 
traballo de investigación 
sinxelo e plasma a 
información obtida nun 
mural ou panel. 

 
 
 

 
Páx. 227 

Saber facer 

 
 

 
CAA 

CMCCT 
CSIEE 

CD 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
Última semana de maio e dúas primeiras semanas de   xuño. 

 

AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa do 
avance individual 

 Avaliación de contidos, 
probas correspondentes 
á unidade. 

 Avaliación por 
competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 60% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 20% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase:  10% 

 Interés na materia e 
participación en 
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(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do 
avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de 
grupo. 

 Elaboracións multimedia. 

actividades voluntarias: 
10% 

 Nos controles de 
verdadeiro e falso as 
contestacións 
equivocadas puntúan 
negativo 

 
 
 
 

METODOLOXÍA  EMPREGADA PARA LEVAR A CABO ESTA  PROGRAMACIÓN: 
Os modelos metodolóxicos a seguir serán: 
Discursivo/expositivo. 
Deseño de experiencias. 
Obradoiros. 
Aprendizaxe cooperativa. 
Traballo por tarefas. 

 

Os principios metodolóxicos a seguir: 
Actividade e experimentación. 
Participación. 
Motivación. 
Personalización. 
Interacción. 
Funcionalidade. 
Avaliación formativa. 
Agrupamentos: 
Tarefas individuais. 
Parellas. 
Pequeno grupo. 

 
 
 

COMPETENCIAS BASICAS 
 

A programación da materia Bioloxía e Xeoloxía de 1º de ESO pretende 
que os alumnos deste nivel adquiran os obxectivos educativos pero tamén 
aspira a contribuír a adquisición das competencias básicas que deberán ter 
adquiridas ao final da  educación secundaria   obrigatoria 

 

En moitas das actividades, procedementos, análise de textos, lecturas, e 
mesmo nos contidos, xa está reflectida a relación con  moitas  destas  
destrezas que os alumnos terán que adquirir  ao longo do   curso. 
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Independentemente dos criterios expostos en cada unidade didáctica 
consideramos as seguintes propostas: 

 
 

Actividades para traballar a competencia no coñecemento e interacción co mundo 
físico 

 

 .Exercicios de observación do ceo, concretamente de dúas 
constelación relevantes: a Osa Maior e a Osa  Menor 

 Identificación de palabras clave en textos científicos para a busca de 
información científica 

 Guías para identificar feitos e razoamentos que sustentan as 
conclusión científicas 

 Experiencias sinxelas que sirvan para aprender a recoñecer os trazos 
clave dunha investigación científica 

 Plantexamento de cuestións que requiren explicación dos fenómenos 
descritos de forma científica aplicando coñecementos xa  adquiridos 

 Elaboración de modelos para simular comportamentos de seres vivos 
para comprobar hipóteses. Exemplo: Explicación de por qué os 
zapateiros poden camiñar sobre a  auga. 

 A partir dunha gráfica de crecemento das colonias de bacterias, 
elaborar unha interpretación científica que explique os  resultados. 

 Promover reflexións acerca dos efectos reais que toda actividade 
humana ten sobre o medio  natural. 

 Analizar os impactos ambientais derivados do uso dos combustibles 
fósiles. 

 
 

Actividades para traballar a competencia na comunicación  lingüística 
 

 Ao remate de cada unidade, lectura de algún fragmento de obras 
literarias coñecidas de científicos ou divulgadores que garden relación 
cos contidos da unidade. 

 Cada unha destas lecturas acompañarase de actividades de 
comprensión lectora, introducindo preguntas para identificar, aplicar 
sintetizar ou relacionar. 

 Ao final do libro de texto parece un glosario de termos con definicións 
claras, correctas e comprensibles e os alumnos utilizarano a cotío  
cando apareza no texto algunha palabra  que non  entendan. 

 
 

Actividades para traballar a competencia  matemática 
 

 Manexo de destrezas matemáticas no estudio dos tamaños e 
distancias no Universo. 
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 Cambios de unidades e equivalencias entre anos‐luz,unidades 
astronómicas e kilómetros 

 Cálculos de porcentaxes cando se describe a estrutura social dunha 
colmea 

 Comparación de tamaños  nos distintos seres  vivos. 

 Resolución de actividades de cálculo e razoamento matemático no 
crecemento de bacterias 

 Extraer información útil a partir dos datos que proporciona un 
climograma 

 No tema da hidrosfera ,actividades con cálculo de porcentaxes sobre 
salinidade, distribución da auga, consumo… 

 Cálculo da temperatura nas minas máis  profundas. 

 Tratamento das magnitudes numericamente. As destrezas 
matemáticas son necesarias para acadar os obxectivos neste  tema. 

 
 

Actividades para  traballar a competencia  dixital 
 

 En cada unidade, listado de enderezo de Internet onde os alumnos 
poden buscar información  complementaria. 

 Presentacións de animacións, e documentais científicos en diversos 
formatos utilizando a infraestrutura da que se dispón no 
departamento. 

 
 
 

Actividades para traballar a competencia cultural e  artística 
 

 A lectura dun fragmento da obra “O bosque animado” onde o autor 
fai unha fermosa imaxe personificada da natureza, permite aos 
alumnos admirar o enxeño do autor e valorar a riqueza da   linguaxe 

 Facer esquemas da terra e a división desta en  capas. 

 Elaboración dun modelo que represente de forma enxeñosa e útil 
algún organismo 

 Aprender as características que debe ter un bo  esquema 

 Elaborar debuxos esquemáticos de plantas e animais gardando as 
proporcións e poñendo nomes. 

 
 

Actividades para traballar a competencia social e  cidadá 
 

 Revisión histórica dos diferentes modos de dividir o tempo, así como a 
súa arbitrariedade axustada ás necesidades e crenzas de cada pobo e 
época. 
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 Valoración da diversidade na especie humana , comprendendo que 
somos unha especie máis das que habitan no noso  planeta 

 A partir dunha lectura sobre as sociedades de insectos, na que se 
describe as abellas como modelo de organización social, reflexión 
sobre o papel que desempeñan os individuos nunha sociedade e a 
súa relevancia  no conxunto. 

 Incitación a participación cidadá nas tarefas de conservación do medio 
natural 

 Debates e reflexión sobre o consumo da auga e a importancia da 
adopción de medidas individuais. 

 Reflexión e debates acerca da nosa dependencia do petróleo e dos 
problemas que o seu esgotamento provoquen no  futuro 

 

Actividades para  traballar  a competencia para aprender a  aprender 
 

 A partir dunha descrición detallada dos pasos necesarios par levar a 
cabo unha observación ao microscopio , o alumno será quen de facelo 
de forma autodidacta. 

 Facer exercicios de autoevaluación. 

 Proporcionar guións con instrucións permitindo o traballo libre e 
autónomo. 

 

Actividades para traballar a  autonomía e iniciativa  persoal 
 

 Valorar as iniciativas que supoñan a expresión de soños e intereses 
persoais. 

 A partir do texto “Vivir entre chimpancés” reflexionar acerca da orixe 
dos sentimentos e a necesidade de afecto dos seres   humanos. 

 

 
TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 

 

1ª Avaliación 
 

Unidades : 
1 ‐ O Universo e o noso  planeta. 
2 ‐ A xeosfera. Os minerais e rochas 
3 ‐ A atmosfera 
4 ‐ A hidrosfera 

 

2ª Avaliación 
Unidades: 
5 – A biosfera. 
6 – O reino animal: animais vertebrados 
7 ‐ Os animais  invertebrados 
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8 – Funcións vitais dos animales 
9 – (mitade) O reino  plantas 

 

3ª Avaliación 
Unidades : 
9 – (2ª mitade) O reino  plantas 
10 – Fungos, Protoctistas e Moneras 
11 ‐ A Ecosfera 
12 – A dinámica dos  ecosistemas. 

 
 

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

1‐Unha vez explicada unha materia, resoltas todas as dúbidas e realizado un 
número axeitado de exercicios, a profesora poderán realizar todas aquelas probas 
orais e/ou escritas, ben sexan programadas ou non, encamiñadas á avaliación, 
valoración e grado de consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 

 

2‐Nas probas orais ou escritas se poden facer todas aquelas preguntas sobre   
as cuestións da materia impartida que a profesora explicara na   clase. 

 

3‐Unha avaliación suspensa poderá implicar o suspenso na materia. 

4‐Cada avaliación terá a súa recuperación antes do fin de   curso. 

5‐ A media das notas dos traballos se engadirán á nota do exame teórico.Non se 
fará media entre as diferentes probas escritas si nalgunha delas existe unha nota 
inferior ao 4. 

 

6‐Cando un alumno falte a clase, polo motivo que sexa, será súa a obriga de pedirlle 
os apuntes os seus compañeiros e  actualizarse. 
A profesora atenderá todas as dúbidas e cuestións relacionadas coa  materia 
ben na aula de clase ou nos tempos de  lecer. 

 

7‐ A profesora valorará na cualificación do alumno todas aquelas  
circunstancias e comportamentos de  aula que teñan relevancia académica e  
de actitude, podendo estas subir o baixar a cualificación  numérica  dos 
exames e traballos. 

 

8‐ Os  alumnos e  alumnas respectarán os  prazos de entrega de traballos, de 
tal xeito que: queda baixo o criterio da profesora (si atopa circunstancias 
xustificadas) a recollida dos mesmos fora de  prazo. 
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9‐ Cando a profesora cualifique o caderno de aula, se terán  en  conta aspectos 
tales como , presentación e non utilización de  tippex. 

 

10‐ Para que un alumno poda examinarse fora da data establecida para a  
proba é necesario que a ausencia estea debidamente xustificada o día do 
exame, chamando o instituto ou presentando un xustificante legal o  día que  
se incorpore o centro. 

 

11‐ O feito que os alumnos, repetidamente, non veñan co material á clase, libro, 
apuntes ó día, etc. valorarase como unha falta de interese respecto á materia polo 
que repercutirá negativamente nas súas  cualificacións. 

 

12‐ A asistencia ás actividades extraescolares dependerá do interés que presente o 
alumno pola materia na  aula. 

 

Traballo de clase: avaliarase o traballo realizado na aula. Esta valoración basearase na 
observación directa do traballo do alumno en clase, incidendo en aspectos como a 
participación activa e cívica na clase, a atención e o interese demostrado, a lectura e o manexo 
comprensivo de etxtos asi como a   resposta a preguntas e probas orais. Valorartase o caderno 
de clase tendo en conta aspectos como a pulcritude, caligrafia, orden, ortografía e a boa 
presentación. 

 

Traballos monográficos: se o desenvolvemento da materia o permite, durante cada trimestre, 
o alumnado realizará en grupos, traballos monográficos relacionados cos contidos do curso. A 
realización e presentación oral dos traballos será avaliada e cualificada. 

 

Probas escritas: suporán un 60% da cualificación global, cun mínimo de 4 para realizar a a 
media. Os traballos, tarefas realizadas e caderno suporán un 20%. A actitude e comportamento 
10%  e participación e actividades voluntarias contará un 10%. 

 

 

Aplicaranse os seguintes porcentaxes: 
 

1.‐ ACTITUDE.....................................  10 % 
ESFORZO .......................   5 % 

                    ATENCIÓN ......................         5 % 

2.‐ TRABALLOS REALIZADOS ………………. 20 % 

ADECUACIÓN DO TEMA .. 50 % 
PRESENTACIÓN …………….. 30 % 
PUNTUALIDADE …………..… 20 % 

3. ACTIVIDADES VOLUNTARIAS ………………..                        10% 

4.‐ EXAMES E PROBAS ……………………..…. 60 % 
 

Non se fará media entre as diferentes probas  escritas  si  nalgunha 
delas existe unha nota inferior o 4. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN: 
 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación  terán 
dereito a unha proba de recuperación desa materia durante o seguinte 
trimestre, agás a 3ª avaliación, que será recuperábel nun exame final, a  
realizar no mes de xuño. 
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CONTIDOS MÍNIMOS BIOLOXÍA E XEOLOXÍA DE 1º  ESO 
 

O Universo. Teorías, orixe, compoñentes O 
Sistema Solar. Compoñentes. 
A Terra. Movementos. Estacións. Composición, A Lúa. 
Xeosfera: Concepto, partes e composición. 
Minerais. Concepto, orixe, clasificación e propiedades. 
Utilidade para o home e a súa  explotación. 
Rochas. Concepto e presenza na  codia. 
Rochas sedimentarias. Concepto, clasificación e exemplos. 
Rochas magmáticas. Concepto, clasificación e  exemplos. 
Rochas metamórficas. Concepto, clasificación e exemplos. 
Ciclo das rochas. 
Atmosfera. Concepto, orixe,  partes e  composición. 
Cima e climogramas. O tempo atmosférico e meteoroloxía. 
Impacto humán na atmosfera. 
Hidrosfera. Concepto, orixe, división. 
Ciclo da auga. 
Impacto humán na hidrosfera. A 
biosfera. 
Características dos seres vivos. 
Composición química dos seres vivos. A 
célula. Tipos, partes, 
Clasificación dos seres vivos. 
Os cinco reinos. Características e exemplos. 
Concepto de especie e  biodiversidade. 
Características, división e exemplos de poríferos 
Características, división e exemplos de celentéreos 
Características, división e exemplos de vermes 
Características, división e exemplos de moluscos 
Características, división e exemplos de artrópodos 
Características, división e exemplos de equinodermos 
Características, división e exemplos de peixes 
Características, división e exemplos de anfibios 
Características, división e exemplos de réptiles 
Características, división e exemplos de aves 
Características, división e exemplos de  mamíferos 
As plantas. Clasificación, e exemplos. As 
follas, raíz e  tallos. 
Nutrición, relación e reprodución das plantas. 
Os fungos. Características, clasificación e exemplos. 
Protoctistas. Características, clasificación e exemplos. 
Moneras. Características, clasificación e  exemplos. 
Ecosfera: Ecosistemas. 
Dinámica dos ecosistemas. 
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PROGRAMACIÓN 
DE 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
DE 

3º DA ESO 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  51 

 

 

 
 

OBXECTIVOS XERAIS: 

 
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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Coñecer e valorar a importancia do uso doutras  linguas como 
elemento fundamental para o mantemento da comunicación na Ciencia. 
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UNIDADE 1. O ser humano: a nosa especie. 

 
OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben coñecer a composición química dos seres 
vivos, as características das biomoléculas inorgánicas e das orgánicas   
e a célula como unidade básica do ser vivo; coñecerán as  funcións 
vitais nas células. 

Os alumnos comprenderán e saberán explicar os niveis de 
organización do corpo humano, as semellanzas e as diferenzas entre a 
célula procariota e a célula eucariota, e os orgánulos  celulares. 

Diferenciarán entre tecidos epiteliais; tecidos conectivos; tecidos 
musculares e tecidos nerviosos. Coñecerán cales son e como están 
organizados os diferentes órganos, aparellos e sistemas do corpo humano. 
CONTIDOS: 
• A composición química dos seres vivos; biomoléculas 
inorgánicas; biomoléculas orgánicas. 
• A organización do corpo humano: os niveis de  organización. 
• A célula, unidade básica do ser vivo; as funcións vitais nas 
células. Teoría celular 
• A célula procariota. 
• A célula eucariota. 
• Compoñentes celulares. 
• Como traballa a célula. Intercambio se substancias co medio. 
• As función vitais. 
• Medio interno. 
• Os tecidos humanos; tecidos epiteliais; tecidos conectivos; 
tecidos musculares; tecido nervioso. 
• Órganos, aparellos e sistemas; aparellos implicados na función 
de nutrición; aparellos e sistemas implicados na función de relación; 
aparellos implicados na función de reprodución. 
• Saúde e enfermidade. Enfermidades infecciosas e non 
infecciosas. 
• Homo sapiens a nosa especie. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico  nun  contexto preciso e 

adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e 

utilizala para formar unha opinión propia, expresarse con precisión e 

argumentar sobre problemas relacionados co  medio natural e a saúde. 

 Recoñecer que os seres vivos están constituídos por células e 

determinar as características que os diferencian da materia  inerte. 

 Describir as funcións comúns a todos os seres vivos, diferenciando 

entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 
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 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. 

 Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 

función. 

 Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde  e  

doenza, os factores que os determinan. 

 Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas 

máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e 

tratamentos). 

 Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como  

método de prevención das doenzas. 

 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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

 

Utiliza o vocabulario científico 
adecuado ao seu nivel nas súas 
exposicións e traballos. 

Búsqueda, lectura 
e escritura de 

diferentes termos 
relacionados coa 

unidade 

 
CCL 

CMCCT 

 

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

Busca, selecciona e organiza 
información relacionada coa 
unidade a partir de  textos, 
imaxes e gráficos para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

 

Buscar información 
relacionada co 

tema en diversos 
medios 

 
 

CD 
CAA 

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

Comprende e interpreta a 
información científica de 
documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
coas que argumentar nos seus 
traballos e nas súas exposicións da 
clase. 

 
 
 

Debate na aula 

 

 
CAA 
CCL 

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

Identifica a célula procariota e a 
célula eucariota. 
Establece comparativamente as 
súas analoxías e as súas diferenzas. 

Xerar unhas 
táboas e 

presentacións que 
indiquen as 
diferenzas 

 
 

CMCCT 

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

Relaciona cada órgano, aparello e 
sistema coa función vital  en 
que intervén. 

Identificar 

diferentes órganos 
en debuxos ou 

moneco anatómico 

 
CMCCT 

 
 
 

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

Diferencia os niveis de 
organización dos seres humanos; 
interprétaos e indica a relación 
entre eles. 
Identifica os aparellos e os 
sistemas que forman o corpo 
humano; relaciona cada aparello  
e sistema coas funcións vitais 
nas que interveñen. 

 
 
 

Manexo de 
esquemas e 

moneco anatómico 

 
 
 
 

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

Identifica os principais tecidos do 
ser humano e as células que  os 
forman; enumera as 
características e as funcións dos 
tecidos. 

 

Manexo de 
esquemas e 

moneco anatómico 

 
 

CMCCT 

 

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

Busca información en diferentes 
fontes e utiliza as TIC  para 
elaborar a información e 
presentar os resultados da súa 
aprendizaxe e das súas 
investigacións. 

 

Utilizar diversos 
formatos TIC para 
a presentación do 
traballo solicitado 

 
 

CMCCT 
CD 

Participa, valora e respecta o 
traballo individual e grupal. 

Identifica células e estruturas 
celulares en microfotografías. 
Observa,   describe   e   expón  as 

Observación de 
preparacións 

microscópicas ben 

CAA 
CMCCT 

CSC 
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 súas observacións en fichas; 
achegando o seu traballo 
individual ao grupo e respectando 
os traballos dos demais equipos. 

no laboratori ben 
por ordenador 

CSIEE 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
2 últimas semanas de setembro e 2 primeiras de  outubro (Modificable) 

 

 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 

 

UNIDADE 2. Nutrición I: O medio interno e o aparato circulatorio. 
 

OBXECTIVOS: 
 

Os alumnos deben coñecer os aspectos fundamentais da 
alimentación e da nutrición, diferenciando entre ambos os conceptos; 
saberán que son os alimentos e cal é o seu valor enerxético, 
relacionándoo coas necesidades enerxéticas das persoas. 

Os alumnos comprenderán que é unha dieta saudable e 
equilibrada e saberán elaborala. 

Os alumnos deben coñecer cales son as partes do aparello 
dixestivo e como funciona, identificando e describindo os procesos da 
dixestión; identificarán as principais enfermidades do aparello dixestivo 
e desenvolverán hábitos saudables asociados a  el. 

Saberán cales son as partes do aparello respiratorio e como 
funciona; identificarán as principais enfermidades do aparello 
respiratorio e desenvolverán hábitos saudables relacionados coa 
respiración. 

 
Os alumnos deben coñecer as partes do aparello circulatorio e o seu 

funcionamento xeral; distinguirán e saberán explicar o que son o sistema 
circulatorio linfático, o sangue e os vasos  sanguíneos. 
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Recoñecerán a importancia do corazón e saberán como  

funciona, sabendo explicar en que consiste a dobre circulación 
sanguínea. Os alumnos coñecerán as principais enfermidades 
cardiovasculares e outras enfermidades asociadas ao  sangue. 

Desenvolverán hábitos saudables para o sistema  circulatorio. 

 
CONTIDOS: 
• Alimentación e nutrición. 
• Os alimentos. 
• O valor enerxético dos alimentos. 
• As necesidades enerxéticas das persoas. 
• Unha dieta saudable e equilibrada. 
• A conservación e manipulación dos  alimentos. 
• Trastornos asociados á alimentación. 
• O medio interno e o aparello  circulatorio. 
• O sistema circulatorio linfático. 
• O sangue. 
• O medio interno e o aparello  circulatorio. 
• O sistema circulatorio linfático. 
• O sangue. 
• O corazón.  

• Os vasos sanguíneos. 

• A dobre circulación. 
• Enfermidades cardiovasculares. 
• Enfermidades asociadas ao sangue. 
• Hábitos saudables do sistema circulatorio.
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico  nun  contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter 

científico e utilizala para formar unha opinión propia, expresarse 

con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co  

medio natural e a saúde. 

 Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde  e  

doenza, os factores que os determinan. 

 Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar 

os principais nutrientes e as súas funcións  básicas. 

 Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos  prácticos. 

 Argumentar a importancia dunha boa alimentación e do exercicio 

físico na saúde, e identificar as doenzas e os trastornos principais 

da conduta alimentaria. 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre 

elas e os métodos empregados para a súa  obtención. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 
 

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. 

Planifica un menú semanal 
saudable e elabora dietas 
equilibradas, tendo en conta as 
recomendacións dadas pola OMS 
para unha dieta equilibrada e 
utilizando alimentos da dieta 
mediterránea. 
Xustifica e valora unha dieta 
equilibrada para unha vida 
saudable, en función dos grupos 
de  alimentos  que  inclúe  e tendo 

 
 
 
 

Crear unha 
plantilla de menú 

equilibrado 

 
 
 

CMCCT 
CAA 
CD 
CA 

CSC 

 
 

 en conta o seu valor calórico e os 
nutrientes principais que contén. 
Identifica e recoñece  os 
principais trastornos da conduta 
alimentaria e os efectos que 
provocan. 
Argumenta a importancia dunha boa 
alimentación e do exercicio físico na 
saúde 

  

 
 
 

TEMPORALIZACIÓN: 
As dúas últimas semanas de outubro e a primeira de   novembro (variable) 

 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  91 

 

 

 

UNIDADE 3. Nutrición II : Aparetos dixestivo , respiratorio e urinario. 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer cales son as partes do aparello 

dixestivo e como funciona, identificando e describindo os procesos da 
dixestión; identificarán as principais enfermidades do aparello dixestivo 
e desenvolverán hábitos saudables asociados a  el. 

Saberán cales son as partes do aparello respiratorio e como 
funciona; identificarán as principais enfermidades do aparello 
respiratorio e desenvolverán hábitos saudables relacionados coa 
respiración. 

Coñecerán en que consiste a excreción e as partes fundamentais 
do aparello excretor. Saberán cales son as enfermidades principais do 
aparello excretor e desenvolverán hábitos saudables. 

 
CONTIDOS: 
• O aparello dixestivo. 
• Os procesos dixestivos. 
• Principais enfermidades do aparello dixestivo. 
• Hábitos saudables asociados ao aparello dixestivo. 
• O aparello respiratorio. 

• Funcionamento do aparello respiratorio. 
• Enfermidades do aparello respiratorio. Hábitos saudables. 
• Aparato uirnario. Anatomía e funcionamento. 
• Mecanismo da excreción. Nefrona. 
• Enfermidades do aparato excretor. 
• Habitos saudables. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico  nun  contexto preciso e adecuado ao 

seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter científico e utilizala para 

formar unha opinión propia, expresarse con precisión e argumentar sobre problemas 

relacionados co  medio natural e a saúde. 

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

os determinan. 

 Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas máis comúns que 

afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos). 

 Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como  método de prevención 

das doenzas. 

 Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención como práctica habitual e 

integrada nas súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue 

e  órganos. 

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

elaborar propostas  de  prevención  e control. 

 Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais 

nutrientes e as súas funcións  básicas. 

 Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas gráficos dos 

aparellos que interveñen nela. 

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

 Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e 

excretor, e coñecer o seu  funcionamento. 

 Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos relacionados coa 

nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira de previlas. 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas e os métodos 

empregados para a súa  obtención. 

 Participar, valorar e respectar o traballo individual e en  equipo. 
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doenzas máis frecuentes dos 
aparellos implicados 

enfermidades máis frecuentes 
dos órganos,  aparellos  e 
sistemas implicados na nutrición; 
investiga sobre as súas causas e 
suxire a forma de previr estas 
enfermidades. 

  

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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

Comprende e interpreta a 
información científica de 
documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
coas que argumentar nos seus 
traballos e nas súas exposicións da 
clase. 

 
 

Buscar información 
en diferentes 

fontes 

 
CCL 

CMCCT 
CD 

CAA 

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

Identifica hábitos saudables para 
evitar enfermidades do aparello 
dixestivo. 
Identifica hábitos saudables para 
evitar enfermidades do aparello 
respiratorio. 

 
Exenplificar con 

datos do seu 
entorno 

 

 
CSC 

Recoñece as doenzas e 
infeccións máis comúns 
relacionándoas coas súas 
causas. 

Identifica as enfermidades máis 
frecuentes relacionadas cos 
aparellos dixestivo e respiratorio e 
relaciónaas coas súas causas. 

 

Esquemas causa 
efecto 

 
CMCCT 

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

Identifica as  accións de 
prevención e  risco  contaminante 
e propón medidas de prevención, 
como o aseo de mans e dentes. 
Argumenta por que debemos 
tapar a boca ao tusir ou ao 
esbirrar. 

 

Manter certas 
normas de conduta 
social relacionadas 
coa transmisión de 

enfermidades 

 

 
CSIEE 
CSC 

 
 

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. 

Identifica as accións de 

prevención e risco contaminante e 
as substancias tóxicas para a 
saúde, describe os efectos 
nocivos que producen e propón 
medidas de prevención, como o 
aseo de mans e dentes,  o 
consumo de auga e  alimentos 
ricos en fibra, evitar o consumo de 
alcohol, tabaco e  outras 
drogas, etc. 

 

 
Manter certas 

normas de conduta 
social relacionadas 

cos riscos de 
consumo de 

tóxicos 

 
 
 
 

CSC 
CSIEE 

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

Busca información sobre os órganos 
ou estruturas implicados na función 
de nutrición. 
Identifica e describe os órganos que 
son responsables do seu 
funcionamento e os procesos en que 
interveñen. 

 
 
 

Documentarse 

 
 
 

CMCCT 

Coñece e explica os 

compoñentes dos aparellos 
dixestivo e respiratorio , e o seu 
funcionamento e diferenza as 

Coñece e  explica os 
componentes dos aparellos 
dixestivo e respiratorio. 
Coñece,  describe  e   clasifica  as 

 
Documentarse 

 
CMCCT 
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            TEMPORALIZACIÓN: 
As tres últimas semanas de novembro (variable) 

 
 

AVALIACIÓN: 
 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 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. 

 Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde  e  doenza, 

os factores que os determinan. 

 Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas 

máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e 

tratamentos). 

 Valorar e identificar hábitos e estilos de vida saudables como  método 

de prevención das doenzas. 

 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. 

 Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando esquemas 

gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

 Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 

implicado. 

 Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor, e coñecer o seu  funcionamento. 

 Indagar acerca das doenzas máis habituais nos aparellos 

relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas e a maneira 

de previlas. 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre elas 

e os métodos empregados para a súa  obtención. 

 Participar, valorar e respectar o traballo individual e en  equipo. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

 

Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes. 

Transmite a información de xeito 
preciso. 
Presenta os traballos de forma 
limpa e ordenada. 

Representar texto 
relacionado coa 

unidadeen 
diferentes 
formatos. 

 

CD 
CCL 
CAA 

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

Comprende e interpreta a 
información científica de 
documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
coas que argumentar nos seus 
traballos e nas súas exposicións da 
clase. 

 
 
 

Debate 

 

 
CAA 
CCL 

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

Pensa e explica as 

consecuencias que teñen os 
hábitos na vida e na  saúde; 
clasifica e describe aqueles que 
lle axudan a coidar o seu sistema 
circulatorio e aqueles que  o 
prexudican. 

 
 
 

Debate 

 
 
 

CSC 

Recoñece as doenzas e 
infeccións máis comúns 
relacionándoas coas súas 
causas. 

Identifica as enfermidades máis 
frecuentes relacionadas cos 
aparellos circulatorio e excretor e 
relaciónaas coas súas causas. 

 
Text 

 
CMCCT 

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

 

Valora a importancia da doazón 
de sangue. 

 

Debate e 
conclusións 

 
CSC 

Coñece e explica os 

compoñentes dos aparellos 
dixestivo, circulatorio e excretor e o 
seu funcionamento 

Busca e elabora a información 
sobre as partes e  o 
funcionamento dos aparellos 
circulatorio e excretor, e expona 
con precisión. 

Elaboración dunha 
representación dos 
dos compoñentes 

dos aparellos 
implicados 

 
 

CMCCT 

 
 

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

Coñece, describe e clasifica as 
enfermidades máis frecuentes 
dos órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na 
circulación e na excreción; 
investiga sobre as súas causas e 
suxire a forma de previr  estas 
enfermidades. 

 
 

Elaborar un 
informe de 

enfermidades que 
afectan os órganos 

implicados. 

 
 

 
CMCCT 

CD 

 
 

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

Busca información en diferentes 
fontes e utiliza as TIC  para 
elaborar a información e 
presentar os resultados da súa 
aprendizaxe e das súas 
investigacións, engadindo 
exemplos prácticos, como a 
comparación entre a composición do 
sangue, os ouriños e a  suor. 

 

 
Utilizar as TIC 

para concentrar 
nun traballo o 
aprendizaxe 

 
 

 
CMCCT 

CD 
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TEMPORALIZACIÓN: 
Decembro 

 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 
 

 

UNIDADE 4. A función de relación no ser humano: estímulos 
respostas. Receptores e efectores. 

 
OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben coñecer como se realizan as funcións de 
relación e de coordinación, valorando a importancia dos receptores 
sensoriais e dos órganos dos sentidos. 

Saberán como funcionan e cales son as partes dos órganos dos 
sentidos da vista, do tacto, do olfacto, do oído e do   gusto. 

Identificarán os compoñentes do sistema nervioso e saberán 
como funciona, identificando cales son as respostas do  sistema 
nervioso somático. 

Desenvolverán hábitos saudables en relación cos órganos dos 
sentidos e co sistema nervioso. 

 
CONTIDOS: 
• A función de relación e  coordinación. 
• Os receptores sensoriais. 
• Os órganos dos sentidos. A vista e o  tacto. 
• Os sentidos do olfacto e do  gusto. 
• O sentido do oído. 
• A saúde dos órganos dos  sentidos. 
• O aparello locomotor. 
• O esqueleto. 
• Os ósos. 
• As articulacións. 
• Os músculos esqueléticos. 
• O funcionamento do aparello locomotor. 
• Trastornos do O aparello locomotor. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico  nun  contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter 

científico e utilizala para formar unha opinión propia, expresarse 

con precisión e argumentar sobre problemas relacionados co  

medio natural e a saúde. 

 Descubrir, a partir do coñecemento do concepto de saúde  e  

doenza, os factores que os determinan. 

 Clasificar as doenzas e determinar as infecciosas e non infecciosas 

máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e 

tratamentos). 

 Investigar as alteracións producidas por distintos tipos de 

substancias aditivas, e elaborar propostas  de  prevención  e 

control. 

 Recoñecer as consecuencias para o individuo e a sociedade de 

seguir condutas de risco. 

 Describir os procesos implicados na función de relación, e os 

sistemas e aparellos implicados, e recoñecer e diferenciar os 

órganos dos sentidos e os coidados do oído e a   vista. 

 Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes 

estímulos, e describir o seu funcionamento. 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre 

elas e os métodos empregados para a súa  obtención. 

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

 
 
 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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

 

Identifica e describe os termos do 
vocabulario científico, 
relacionados co tema. 

 

Lectura e 
explicación de 

termos científicos 

 
CCL 

CMCCT 

Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico 

Busca, selecciona e organiza 
información relacionada coa 

Organizar termos 
para dar respostas 

CD 
CAA 
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a partir da utilización de diversas 
fontes. 

unidade a partir de  textos, 

imaxes e gráficos para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

  

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

Comprende e interpreta a 
información científica de 
documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
coas que argumentar nos seus 
traballos e nas súas exposicións da 
clase. 

 
Busca datos 

gráficos e escritos 
para argumentar as 

súas respostas 

 

 
CAA 
CCL 

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

Observa e argumenta sobre os 
riscos principais para a saúde 
dos órganos dos sentidos, 
indicando algunhas 
recomendacións para previlos. 

 
Relata como previr 

riscos para a 
saúde. 

 

 
CSC 

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

Recoñece as doenzas máis 

comúns dos sentidos e o sistema 
nervioso. 

Táboa de 

clasificación de 
doenzas. 

 

CMCCT 

 

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

Identifica as consecuencias do 
consumo de drogas e 
substancias tóxicas para a 
saúde, para o individuo e para a 
sociedade, describindo os 
efectos nocivos que producen. 

Relación das 
diferentes drogas e o 
sistema nervioso no 

formato que 
elixa. 

 

 
CSC 

 
Especifica a función de cada 
aparello e de cada sistema 
implicados nas funcións de 
relación e describe os procesos 
implicados na función de 
relación, e identifica o  órgano ou  
a estrutura responsable de cada 
proceso. 

Describe a función de cada 
aparello e cada sistemas que 
participan na función de  nutrición 
e identifica as células implicadas 
nos procesos fundamentais do 
sistema nervioso. 
Identifica e describe os procesos 
implicados na función de  relación 
e explica como interveñen en 
cada proceso os  distintos  
órganos e cal é a súa  estrutura. 

  
 
 
 
 

CMCCT 

 

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

Identifica cada unha das partes 
que forma o sistema nervioso e os 
distintos tipos de receptores 
sensoriais, clasificándoos e 
relacionándoos cos órganos dos 
sentidos en que se atopan. 

 

 
Táboas de relación 

 

 
CMCCT 

 

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

Busca información en diferentes 
fontes e utiliza as TIC  para 
elaborar a información e 
presentar os resultados da súa 
aprendizaxe e das súas 
investigacións. 

 

 
Traballo TIC 

 
 

CMCCT 
CD 

 

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

 

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

Escoitar os 
compañeiros nuha 

exposición. 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
                  Segunda avaliación 
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AVALIACIÓN: 

 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 

UNIDADE 5. A función de relación: Os sitemas nervioso, 
endocrino e inmune. 

 
OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben coñecer como funciona o sistema endócrino, tendo 
en conta cales son as principais glándulas endócrinas e as súas hormonas. 

Saberán en que consiste, como funciona e as  partes 
fundamentais do aparello locomotor, distinguindo os diferentes ósos e 
articulacións que forman o esqueleto, así como os músculos que 
interveñen no movemento. 

Os alumnos valorarán os hábitos saudables en relación co 
aparello locomotor e co sistema endócrino para evitar trastornos  e  
previr enfermidades. 

 
CONTIDOS: 
• Os compoñentes do sistema nervioso. 
• O sistema nervioso. 
• Respostas do sistema nervioso somático e vexetativo. 
• Enfermidades do sistema nervioso. Hábitos saudables 
• A saúde mental. 
• Hábitos saudables para o sistema nervioso 
• O sistema endócrino. 
• Principais glándulas endócrinas e as súas  hormonas. 
• As enfermidades do sistema endócrino. Hábitos  saudables. 
• A transmisión das enfermidades infecciosas. 
• O sistema inmunitario. As defensas fronte aos  microorganismos. 
• A prevención e o tratamento das enfermidades  infecciosas. 
• As enfermidades non infecciosas. 
• A prevención das enfermidades non infecciosas. 
• Os accidentes e os primeiros auxilios. 
• A doazón e os transplantes. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir 

sobre elas e os métodos empregados para a súa  obtención. 

 Participar, valorar e respectar o traballo individual e en  

equipo. 

 Utilizar adecuadamente o vocabulario científico nun contexto 

preciso e adecuado ao seu nivel. 

 Procurar, seleccionar e interpretar a información de carácter 

científico e utilizala para formar unha opinión propia, 

expresarse con precisión e argumentar sobre problemas 

relacionados co medio no que viven os alumnos e a saúde. 

 Adquirir os coñecementos básicos da unidades. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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

 

Identifica e describe os termos do 
vocabulario científico, 
relacionados co tema. 

 
Búsqueda de 

termos científicos 

 
CCL 

CMCCT 

 

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

Busca, selecciona e organiza 
información relacionada coa 
unidade a partir de  textos, 
imaxes e gráficos para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 

 
 

Buscar 
información. 

 
 

CD 
CAA 

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

Comprende e interpreta a 
información científica de 
documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
coas que argumentar nos seus 
traballos e nas súas exposicións da 
clase. 

 
Relacionar termos 

científicos para 
extrer conclusións 

en gráficos 

 

 
CAA 
CCL 

 
 

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

Busca información sobre os 

órganos ou estruturas implicados no 
sistema endócrino r; identifica e 
describe os que son 
responsables do seu 
funcionamento e os procesos en 
que interveñen. 

 

 
Relaciona con 

frechas glándulas 
e hormonas. 

 
 
 

CMCCT 

 
Localiza as partes do sistemas 
nervioso e coñecer a sua 
función.. 

Coñece as funcións que realizan os 
órganos e estruturas que están 
implicados no sistema nervioso, 
identificando as partes principais 
do corpo humano. 

 
 

Visualización do 
esqueleto 

 

 
CMCCT 

 

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

Identifica os músculos que 

interveñen nalgúns movementos 
concretos; busca información 
sobre as formas de exercitar os 
músculos, en relación co 
exercicio físico. 

 

Facer algún tipo de 
representación de 
movementos entre 

compañeiros. 

 

 
CMCCT 

 
Identifica os factores de risco 
máis frecuentes que poden 
afectar os distintos sistemasr e 
relaciónaos coas lesións que 
producen. 

Coñece, describe e clasifica as 
enfermidades máis frecuentes 
dos órganos, dos aparellos e dos 
sistemas implicados e 
investiga sobre as súas causas e 
suxire a forma de previr  estas 
enfermidades. 

 

Recopilación de 
datos na súa 

contorna sobre 
enfermidades 

comús  

 
 
 

CSC 
CAA 

 

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

 

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

 
Traballo en grupo 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 
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TEMPORALIZACIÓN: 
Segunda avaliación. 

 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 

 
 

 

UNIDADE 6. A reproduction e sexualidade. 
 

OBXECTIVOS: 
Os alumnos deben coñecer os aspectos xerais da función de 

reprodución; identificarán as partes do aparello reprodutor masculino e do 
feminino, saberán cales son os gametos masculinos e femininos e 
describirán en que consisten os ciclos do aparello reprodutor  feminino. 

Os alumnos saberán explicar como se realiza a fecundación,  
como se desenvolve o embarazo e como se produce o parto. 
Distinguirán diferentes técnicas de reprodución asistida. 

Coñecerán e valorarán os principais métodos  anticonceptivos. 
Serán conscientes da importancia de previr e evitar as 

enfermidades de transmisión sexual. 
Desenvolverán actitudes positivas para evitar a violencia de xénero, 

rexeitándoa en todos os seus  sentidos. 

 
CONTIDOS: 
• A función de reprodución. 
• A resposta sexual humana. 
• O aparello reprodutor e os gametos  masculinos. 
• O aparello reprodutor e os gametos  femininos. 
• Os ciclos do aparello reprodutor feminino. 
• A fecundación. 
• O desenvolvemento do embarazo. 
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• O parto. 
• A infertilidade. Técnicas de reprodución asistida. 
• Os métodos anticonceptivos. 
• As enfermidades de transmisión sexual. 
• A violencia de xénero. 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 
ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

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

 

Identifica e describe os termos do 
vocabulario científico, 
relacionados co tema. 

 

Uso de termos 
apropiados no 

tema 

 
CCL 

CMCCT 

 
 

Procura, selecciona e interpreta a 
información de carácter científico a 
partir da utilización de diversas 
fontes. 
Transmite a información 
seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes. 

Busca, selecciona e organiza 
información relacionada coa 
unidade a partir de  textos, 
imaxes e gráficos para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada. 
Transmite a información de xeito 
preciso. 
Presenta os traballos de forma 
limpa e ordenada. 

 
 
 
 

Manexo do 
ordenador e os 

buscadores 

 
 
 
 

CD 
CAA 
CCL 

Identifica en esquemas os 

distintos órganos, do aparello 
reprodutor masculino e feminino, 

Recoñece os distintos órganos, do 
aparello reprodutor masculino e 
feminino, descríbeos e  explica 

 

Descipción textual 
 

CMCCT 
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e especifica a súa  función. a función reprodutora de cada  un.   
Describe as principais etapas dos 
ciclos ovárico e menstrual 
indicando que glándulas e que 
hormonas participan na súa 
regulación. 

Identifica as glándulas e as 
hormonas que interveñen na 
regulación dos ciclos, describindo 
as principais etapas que se 
suceden. 

 
 

Esquema 

 
 

CMCCT 

Identifica os acontecementos 

fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

Identifica os acontecementos 

fundamentais da fecundación, do 
embarazo e do parto. 

 

Esquema 
 

CMCCT 

 

Diferencia os métodos de 
anticoncepción humana. 

Identifica, describe e clasifica os 
principais métodos 
anticonceptivos, en función da 
súa eficacia. 

 
Táboa 

 
CMCCT 

 
 

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

Busca información sobre as 
principais enfermidades de 
transmisión sexual, clasifícaas e 
argumenta sobre a súa 
prevención, elaborando informes 
sobre algunhas delas, coma a 
sida, nos que detalla como  se 
transmite e como pode evitarse o 
seu contaxio. 

 
 
 
 

Táboa 

 
 
 
 

CMCCT 

Identifica as técnicas de 
reprodución asistida máis 
frecuentes. 

Describe as técnicas de 
reprodución asistida máis 
frecuentes, en función das 
causas que as determinan. 

 
Esquemas 

 
CMCCT 

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

Explica a diferenza que hai entre 
sexo, sexualidade e reprodución. 
Busca un anuncio que  faga  uso 
da sexualidade e redacta un 
informe sobre el. 

 
 

Debate 

 

CMCCT 
CSC 

CCEC 

 
 

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

Busca información en diferentes 
fontes e utiliza as TIC para 
elaborar a  información  e 
presentar os resultados da súa 
aprendizaxe e das súas 
investigacións. 
Elabora unha presentación dixital de 
diapositivas. 

 
 
 

Elaborar unha 
presentación 

 
 
 

CMCCT 
CD 

 

TEMPORALIZACIÓN: 
Terceira avaliación. 
 
AVALIACIÓN: 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 
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UNIDADE 7. O home e a Terra. 

 
OBXECTIVOS: 

Os alumnos deben coñecer a relación que existe entre o relevo 
terrestre e os axentes xeolóxicos, relacionándoos coa enerxía que a Terra 
recibe do Sol. Analizarán a acción da atmosfera e a hidrosfera en relación 
coa meteorización; terán en conta as funcións da erosión, do transporte e da 
sedimentación na formación do  solo. 

Os alumnos saberán cales son os principais factores que inflúen no 
relevo terrestre e analizarán a representación do  relevo, interpretando os 
mapas topográficos. 

Os alumnos teñen que coñecer a paisaxe natural e respetalo. 
Os alumnos deben coñecer que é o clima e a relación ca vida das 

persoas e a influencia delas nel. 
Os alumnos teñen que saber que é un ecosistema, as suas partes e 

os distintos ecosistemas de Galicia. 
Os alumnos deben comprender como funciona a enerxía interna 

da Terra, en función da súa estrutura en  capas. 
Saberán en que consisten as placas litosféricas e  que 

fenómenos están asociados ao seu movemento. 
Coñecerán os tipos de actividade volcánica e como suceden os 

terremotos, distinguindo os distintos tipos de ondas sísmicas e os seus 
efectos. 

Os alumnos saberán previr os riscos ante fenómenos volcánicos   
e sísmicos. 

 

 
CONTIDOS: 
• O relevo terrestre e os axentes  xeolóxicos. 
• A enerxía que a Terra recibe do  Sol. 
• A dinámica da atmosfera e da  hidrosfera. 
• A meteorización. 
• Erosión, transporte e sedimentación. 
• A formación do solo. Edafización. 
• Factores que inflúen no relevo terrestre. 
• A representación do relevo. Os mapas  topográficos. 
• A enerxía interna da Terra. 
• A estrutura en capas da Terra. 
• As placas litosféricas. 
• O vulcanismo. 
• Tipos de actividade volcánica. 
• Terremotos e ondas sísmicas. 
• Fenómenos asociados ao movemento das placas. 
• Riscos volcánico e sísmico. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
 

 Identificar algunhas das causas que fan que o relevo difira duns 

sitios a outros. 

 Relacionar os procesos xeolóxicos externos coa enerxía que os 

activa e diferenciaos dos procesos internos. 

 Analizar e predicir a acción das augas superficiais, e identificar as 

formas de erosión e depósitos máis  características. 

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

 Recoñecer e identificar a actividade xeolóxica dos seres vivos e 

valorar a especie humana como axente xeolóxico  externo. 

 Analizar os compoñentes do solo e esquematizar as relacións entre 

eles. 

 Utilizar fontes de información variada, e discriminar e decidir sobre 

elas e os métodos empregados para a súa  obtención. 

 Diferenciar os cambios na superficie terrestre xerados pola enerxía do 

interior terrestre dos de orixe externa. 

 Analizar as actividades sísmica e volcánica, as súas características e os 

efectos que xeran. 

 Relacionar a actividade sísmica e volcánica coa dinámica  do interior 

terrestre e xustificar a súa distribución  planetaria. 

 Valorar e describir a importancia de coñecer os riscos sísmico e 

volcánico, e as formas de previlos. 
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ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

Transmite a información 

seleccionada de xeito preciso 
utilizando diversos soportes. 

Transmite a información de xeito 
preciso. 
Busca información en Internet 

Elaborar, visionar 
presentación e 
interpretalas 

CD 
CCL 

CMCCT 

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

sobre as zonas de España que 
presentan un clima semiárido, 
explicando cales teñen un maior 
risco de erosión do solo  e 
desertización. 

  

 

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

Relaciona as formas que 

predominan na paisaxe coa 
influencia do clima e  coas 
características das rochas que 
condicionan e inflúen nos 
distintos tipos de relevo. 

 

 
Visionar imaxes 

 

 
CMCCT 

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

Relaciona a enerxía solar cos 

procesos externos e co espesor da 
atmosfera que debe atravesar a 
radiación solar para chegar á Terra. 

 
 

Exposición 

 
 

CMCCT 

 
 

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

Identifica e describe os procesos de 
meteorización, erosión, 
transporte e sedimentación, 
xustificando os seus efectos 
sobre o relevo, en función  da 
composición do solo, das rochas 
e dos demais elementos da 
paisaxe. 

 
 
 

Esquemas 

 
 
 

CMCCT 

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

Relaciona a actividade de 
erosión, transporte e 
sedimentación producida polas 
augas superficiais cos seus 
efectos sobre o relevo, 
describindo accións concretas, 
como a forma de depositarse os 
cantos e a area nun leito  fluvial. 

 
 
 

Esquemas 

 
 
 

CMCCT 

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

Coñece e explica en  que 

consisten os movementos da 
auga do mar, relacionándoos coa 
erosión, o transporte e  a 
sedimentación no litoral. 
Xustifica a formación de 
acantilados e a influencia da 
inclinación das rochas sobre la 
forma resultante da costa. 

 
 
 

Ver imaxes e 
describilas 

 
 
 
 

CMCCT 

 
 

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

Relaciona a intervención dos 
seres vivos cos procesos de 
meteorización, erosión e 
sedimentación, sinalando como 
os seres vivos participan no 
proceso de edafización ou 
formación dun solo maduro a 
partir dun detrito ou  sedimento. 

 
 
 

Descripción 

 
 
 

CMCCT 

 

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

Observa, valora e describe 
diferentes actividades humanas 
que transforman a superficie 
terrestre, superando algúns 
factores adversos para a 
agricultura e outras actividades. 

 

 
Debate 

 

 
CMCCT 

Recoñece que o solo é  o 

resultado da interacción entre os 
compoñentes bióticos e abióticos, 
e sinala algunha das súas 
interaccións. 

Coñece e explica o proceso de 
formación do solo e os factores 
que inflúen. 
Identifica os horizontes do solo 

 
 

Ver presentación 

 
 

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

Investiga sobre as formas de 
modelaxe de Galicia. 
Identifica no mapa unha zona de 
Galicia determinada. 

Informe sobre 
zonas de 
modelado 
próximas 

 

CCEC 
CAA 

 
 
 
 
 
 

Identifica a intervención de seres 
vivos  (incluído o home) en 
procesos de meteorización, 
erosión e sedimentación. 

Relaciona a intervención dos 
seres vivos cos procesos de 
meteorización, erosión e 
sedimentación, sinalando 
exemplos, como a  acumulación 
de grandes cantidades  de 
materia vexetal en zonas 
continentais, que orixina carbón e 
ocasiona distintos efectos 
xeolóxicos. 
Observa, valora e describe 
diferentes actividades humanas que 
transforman a superficie terrestre, 
superando algúns factores adversos 
para a agricultura e outras 
actividades. 

 
 
 
 
 
 

Informe sobre 
zonas de 
modelado 
próximas 

 
 
 
 
 
 

CMCCT 
CSC 

CCEC 

 
 

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

Explica a diferenza entre un 

proceso xeolóxico externo e un 
interno, identificando os seus 
efectos. 

 
Debate 

 
CMCCT 

 
 
 

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

Sabe como se orixinan os 

sismos; descríbeos e explica 
como son os diferentes tipos de 
ondas e os efectos que  xeran; 
suxire medidas de precaución 
nas construcións de vivendas, 
distinguindo entre terremotos e 
tsunamis e as súas 
consecuencias. 

 
 
 
 

Debate 

 
 
 
 

CMCCT 

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

Identifica os tipos de volcáns co 
magma que os orixina e relaciona a 
presenza de vulcanismo 
asociado ás zonas de separación ou 
diverxencia entre placas, 
xustificando distintas hipóteses 
sobre o tipo e o grao de  perigo. 

 
 
 

Debate 

 
 
 

CMCCT 

 
 

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

Localiza no mapa as principais 
zonas de risco sísmico. 
Xustifica a  existencia  de zonas 
en que os terremotos son máis 
frecuentes e de maior magnitude, 
tendo en conta a existencia de 
fallas, como a de San Andrés na 
península de California. 

 

 
Traballo con 

mapas e 
diagramas 

 
 
 

CMCCT 

 
 

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. 

Describe a sismicidade  en Galicia. 
Reflexiona sobre o  risco sísmico 
e volcánico en diferentes zonas, 
coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar e 
suxire formas de actuar para 
evitar que se ocasionen danos ás 
persoas. 

 
 
 

Traballo con 
mapas e 

diagramas 

 
 
 
 

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

 

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

 

Participar en 
grupos 

CAA 
CMCCT 

CSC 
CSIEE 

 
 
 
 
 

 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

Terceira avaliación 
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                AVALIACIÓN: 
 

PROCEDEMENTOS 
DE AVALIACIÓN 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIACIÓN 

SISTEMA DE 
CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do 
traballo diario. 

 Análise e valoración de 
tarefas especialmente 
creadas para a 
avaliación. 

 Valoración cuantitativa 
do avance individual 
(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do 
avance individual 
(anotacións e 
puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa 
do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do 
avance colectivo. 

 Avaliación de contidos, 
probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 
correspondentes á 
unidade. 

 Probas de avaliación 
externa. 

 Documentos gráficos ou 
textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 
de grupo. 

 Elaboracións 
multimedia. 

 Exames, test, notas de 
chamadas de clase: 
70% 

 Traballo e esforzo en 
clase: 10% 

 Atención e cumpremento 
de normas en clase: 
10% 

 Interés na materia e 
participación en 
actividades voluntarias: 
10% 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Coñecemento e interacción co medio  físico 

 Coñecemento do propio corpo e a atención á saúde resultan cruciais 
na adquisición desta competencia 

 Tamén as relacións das persoas co medio  natural 

 Cando se fan e se responden certas actividades previstas ao final do 
libro d texto, pódese  demostrar se comprenden os  conceptos. 

 A información científica sobre o funcionamento de corpo humano 
favorece a toma de conciencia sobre as consecuencias negativas de 
certos hábitos de consumo e desenvolvemento de actitudes de 
rexeitamento 

 Reflexiones sobre o desenvolvemento tecnolóxico relacionándoo coa 
industria alimentaria 

 A lectura de informes sobre os efectos das drogas no S. N, e sobre o 
risco de adicción, pretende axudar a ao rexeitamento e consumo de 
sustancias nocivas. 

 A interpretación de mapas topográficos , unha vez obtida a 
información e manexando escalas. 

 Lecturas e debates que axuden a fomentar actitudes de compromiso 
na defensa e conservación do  medio. 

 
 

                Competencia matemática 
 
 

 Nas cuestión relativas ás células, faise necesario cuantificar para poder 
comprender o concepto de tamaños  relativos 

 Ao traballar coas taxas de metabolismo basal e sobre as necesidades 
enerxéticas  diarias das persoas utilízanse cálculos  matemáticos 

 Para obter información relacionada co valor enerxético dos alimentos tamén 
se precisa a utilización de cálculo  matemático 

 Interpretación de gráficas , números e operacións para extrae 
información útil de  niveis hormonais,  glicemia... 

 Utilización de números e operacións para manexar o concepto de escala, 
imprescindible para ler e interpretar un mapa  topográfico. 

 As matemáticas terán que empregarse para analizar as gráficas que 
representan os recursos naturais, as especies  ameazadas... 
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           Competencia  na comunicación lingüística 
 

 Certas lecturas como tratan un tema científico desde a imaxinación. Os 
alumnos deberán saber  diferenciar entre invención e   realidade. 

 Interpretación correcta de descricións para comprender os  conceptos 

 Interpretación de lecturas sobre a calidade do que comemos  e sobre 
o valor alimenticio e enerxético dos  alimentos. 

 Aprender a relación que existe entre o título dun texto e as ideas 
desenvolvidas no mesmo 

 Traballo activo de busca de información para responder a certas 
cuestións plantexadas 

 

 Reflexiones sobre o desenvolvemento tecnolóxico relacionándoo coa 
industria alimentaria 

 A lectura de informes sobre os efectos das drogas no S. N, e sobre o 
risco de adicción, pretende axudar a ao rexeitamento e consumo de 
sustancias nocivas. 

 A interpretación de mapas topográficos , unha vez obtida a 
información e manexando escalas. 

 Lecturas e debates que axuden a fomentar actitudes de compromiso 
na defensa e conservación do  medio. 

 

 Ofrecer oportunidades para traballar a habilidades de facer preguntar 
e defender argumentos  en relación cun  tema 

 Destrezas de busca e obtención de datos e desenvolvemento dunha 
interpretación. 

 Traballar a habilidade de comunicar ideas e resumir textos de xeito 
que quede demostrado que se  comprenderon 

 
 

     Competencia de aprender a aprender: 

 Extraer conclusións dos diferentes temas para o desenvolvemento 
racional da vida e o uso do corpo  humano. 
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          Competencia social e cidadá 

 
 

 A información sobre os avances actuais na medicina, na enxeñería xenética e na 
bioloxía molecular invita a reflexionar de forma crítica sobre a repercusión destes 
adiantos no progreso e  benestar 

 Debater sobre as diferenzas abismais entre os países industrializados onde os 
trastornos alimentarios se producen por exceso de comida ou por medo a engordar, e 
os países pobres onde os nenos morren de fame ou sofren desnutrición 

 Coñecer as achegas de científicos importantes que contribuíron ao avance 
histórico da medicina 

 Reflexionar de forma crítica sobre a influencia da publicidade nas actitudes e 
comportamentos dos individuos. 

 

 Traballar en grupo para reflexionar sobre a igualdade fora e dentro do fogar e no 
diálogo e negociación para evitar o   maltrato. 

 Fomentar a solidariedade das persoas dadoras e os eu papel esencial á hora de salvar 
vidas 

 
 

 

       Competencia cultural e artística 
 
 

 A elaboración de debuxos científicos proporciona as habilidades plásticas para 
representar aspectos da natureza. 

 No tema dos órganos dos sentidos , poñer de manifesto o valor que ten a 
experiencia sensorial que nos permite apreciar e gozar do noso contorno 

 Percibir, apreciar e gozar da beleza natural e da harmonía dunha paisaxe, 
fomentando asía a sensibilidade e a propia capacidade estética. 

 
 

       Competencia dixital 

 As direccións de internet que están propostas ao final de cada unidade , 
ofrecen a posibilidades de exercitar as habilidades de procura de información. 

 Aprender o uso de diferentes programas para realizar traballos propostos. 
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TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS 
 

1º Trimestre 

Unidades 

1.  O ser humano: a nosa especie. 

2. Nutrición I : O medio interno e o aparato circualtorio. 

3. Nutrición II : Aparato dixestivo, respiratorio e urinario. 

Se non é posible terminar as unidades anteriores comenzaras esa aseguinte 
avaliación polo no traballado. 

 

2º Trimestre 

Unidades 

1. A función de  relación I : estímulos , respostas, receptores e efectores. 

2. A función de relación II : O sistemas nervioso, endocrino e inmune. 

Se non é posible terminar as unidades anteriores comenzaras esa aseguinte 
avaliación polo no traballado. 

 

3º Trimestre 

Unidades 

1. Reproducción e sexualidade. 

2. O home e a Terra. 
 
 

A temporalizacion será relativa; se debido a calquera causa, ben por algún evento o 
proceso que poda ser considerado como importante para completar os coñecemento e 
formación dos alumnos, poderá modificarse en calquer momento do curso.
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PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

1‐Unha vez explicada unha materia , resoltas todas as dúbidas e realizado un número axeitado 
de exercicios, os profesores poderán realizar todas aquelas probas orais e/ou escritas, ben 
sexan programadas ou non con antelación, encamiñadas á avaliación, valoración e grado de 
consecución dos obxectivos por parte do alumnado. 
 

2‐Nas probas orais ou escritas se poden facer todas aquelas preguntas sobre   as 
cuestións da materia impartida que o profesor ou profesora explicara na clase. 
 

3‐Unha avaliación suspensa e sen recuperar en Xuño, poderá implicar o suspenso na materia.  

4‐Cada avaliación terá a súa recuperación antes do fin de   curso. 

5‐ As notas dos traballos se engadirán á nota do exame teórico sempre que este acade a 
cualificación mínima de  cinco (5) 
 

6‐Cando un alumno falte a clase, polo motivo que sexa, será súa a obriga de pedirlle os apuntes 
os seus compañeiros e  actualizarse. 
O profesor atenderá todas as dúbidas e cuestións relacionadas coa materia ben na aula de 
clase ou nos tempos de  lecer. 
 

7‐O profesor valorará na cualificación do alumno todas aquelas  circunstancias e 
comportamentos de aula que teñan relevancia académica. Podendo estas subir o baixar a 
cualificación numérica dos exames e   traballos. 
 

8‐ Os  alumnos e  alumnas respectarán os  prazos de entrega de traballos, de tal xeito que 
queda baixo o criterio de cada profesor, se atopa circunstancias xustificadas, a recollida 
dos mesmos fora de  prazo. 
 

9‐ Naqueles cursos nos que o profesor cualifique o caderno de aula, se terán en conta 
aspectos tales como: presentación, aforro de papel  e  non utilización de tippex. 
 

10‐Para que un alumno poda examinarse fora da data establecida  para  a proba é 
necesario que a ausencia estea debidamente xustificada o día do exame, chamando o 
instituto ou presentando un xustificante do médico o día que se incorpore o centro. 
 

11‐ O feito que os alumnos, repetidamente, non veñan co material á clase, libro, apuntes ó día, 
etc. valorarase como unha falta de interese respecto á materia polo que repercutirá 
negativamente nas súas  cualificacións. 
 
12- A asistencia ás actividades extraescolares dependerá do interés que presente o alumno pola 
materia na  aula. Será unha clase noutro lugar e polo tanto poderá ser avaliada. 
 
13- A realización de prácticas de laboratorio estará ligada al coñecemento e aprendizaxe das 
normas básicas de comportamento e material de laboratorio. 
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       Aplicaranse os seguintes porcentaxes: 
 

1.‐ ACTITUDE.............................................. 

 

 
10 % 

2.‐ TRABALLOS REALIZADOS ………………….. 10 % 

ADECUACIÓN DO TEMA .. 50 % 
PRESENTACIÓN …………….. 30 % 
PUNTUALIDADE …………..… 20 % 

       

3.‐ EXAMES E PROBAS ……………………..…. 70 % 

4.- LIBRETA DE PRÁCTICAS ………………….. 10%            * 

 
 
 
*Nas avaliacións nas que non se fagan prácticas a proporción da nota añadirase as das probas e exames. 
 
 Non se fara media co resto das notas cando o alumno non teña alcanzado o 4 nos coñecementos e 
tampouco cando non haxa presentado ningún traballo sen causa xustificada pra elo. Poderase facer 
algún tipo de excepción cando a causa o requira e o considere o profesor. 
 
 
Poñer de manifiesto que en cada unha das avaliacións realizarase unha proba final na que os almunos 
teñan que preparar todos aqueles coñecementos e actividades realizadas na clase e fora dela 
(conferencias, prácticas, visitas escolares, etc). O seu valor será o dobre ca outras probas e fará media 
con elas. Intentaráse facer dous controis de seguemento e se non e posible un. 
 Ademaís de test o probas “sorpresa” para valorar a aprendizaxe do grupo. 
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ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha 
proba de recuperación desa materia durante o seguinte trimestre, agás a 3ª avaliación, 
que será recuperábel nun exame final, a realizar no mes de   xuño. 

 
 
Cando un alumno non supere a recuperación da avaliación correspondente poderá recuperala no 
exame final de Xuño, sempre e cando se trate dunha soa avaliación. No caso de ter suspensas 

dúas ou tres avaliación terá que realizar o exame final da asignatura no mes de Xuño.
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CONTIDOS MÍNIMOS 
 

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

humano. 

2. Coñecer as diferentes partes da célula eucariota, relacionando os 

principais orgánulos coa súa función. 

3. Identificar e coñecer as función das distintas biomoléculas. 

4. Definir tecido, órgano, aparato e sistema. Exemplos.Localización. 

5. Coñecer o significado preciso de saúde e enfermidade. Diferenciar 

entre enfermidades infecciosas e non infecciosas. 

6. Axentes e causas das enfermidades. 

7. Vacinación.  

8. Diversas formas de combater aos axentes causantes das 

enefrmidades. 

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

infeccións. 

10. Facer listas de hábitos claramente beneficiosos para a saúde. 

11. Comprender as características dunha dieta equilibrada e saber 

confeccionar varias delas. Outros tipos de dietas. 

12.  Coñecer as partes do aparello dixestivo e a relación entre elas. 

13. Explicar os procesos que sofren os alimentos desde a súa inxestión ata 

que os nutrientes chegan ó sangue. 

14. Coñecer as partes do aparello respiratorio e os mecanismos de 

intercambio de osíxeno e dióxido de carbono. 

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

16.  Comprender as función do corazón e os vasos sanguíneos. 

17. Coñecer as partes do circulatorio, corazón e vasos principais. 

18. Explicar o mecanismo da circulación sanguínea indicando os circuítos 

circulatorios. 

19.  Coñecer as partes do aparello excretor e o seu funcionamento. 

20. Diferenciar entre control hormonal e nervioso. Citar exemplos de 

procesos controlados por un sistema ou polo outro. 

21. Coñecer o proceso de sinapse e impulso nervioso. 

22. Diferenciar entre actos voluntarios e involuntarios e saber facer un 

esquema dos órganos que interveñen en cada un deles. 

23. Recoñecer os distintos receptores sensoriais indicando a súa 

localización no corpo indicando a súa función. 

24. Saber poñer exemplos de glándulas e hormonas indicando a súa 

función. 

25. Coñecer o sistema de control hormonal. 

26. Coñecer as partes dos aparellos reprodutores e as súas funcións. 
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27.  Diferenciar os conceptos de sexualidade e reprodución. 

28. Coñecer as principais enfermidades de transmisión sexual. 

29. Coñecer os métodos anticonceptivos. Elaborar cadros comparativos 

dos mesmos. 

30. Saber as diferentes relacións que hai entre paisaxe, modelado do 

relevo, clima e acción dos axentes xeolóxicos. 

31. Coñecer os diferentes aspectos da dinámica interna do planeta.  

32. Volcáns e Terremotos: a súa dinámica. 

33. Tectónica de placas. 

34. Ecosistemas. Ecosistemas de Galicia. 

35. Explicar o ciclo das rochas. 

36. Climas e cambio climático. 

37. Papel dos humanos nos ecosistemas.  

38. Cambio climático y e outros procesos. 

 

 

 

 

 

Outras consideracións. 

 

O libro de texto no curso 2017-2018 será da editorial Mc Graw-Hill 

Education (Smartbook) 
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PROGRAMACIÓN 
DE 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
DE 

4º DA ESO 
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Obxectivos  xerais 
 
 Comprender os conceptos básicos, leis, teorías e modelos máis importantes da 

Bioloxía e da Xeoloxía para conseguir unha visión global e unha formación 
científica básica útil nos seus estudios da seguinte  etapa.

 

 Aplicar os conceptos, leis, teorías e modelos aprendidos a situacións reais e 
cotiáns.

 

 Analizar criticamente distintas hipóteses, teorías e modelos que posibiliten o 
desenvolvemento do pensamento crítico e valorar as súas aportacións ó 
desenvolvemento da ciencia.

 

 Utilizar con autonomía relativa destrezas investigativas, tanto documentais como 
experimentais (reunir informacións coherentes a partir de varias fontes, 
presentar problemas, formular hipóteses...)

 

 Desenrolar valores e actitudes propias do pensamento científico: Busca de 
información, capacidade crítica...

 

 Integrar a dimensión social e tecnolóxica da Bioloxía  e  da  Xeoloxía, 
interesándose polos avances científicos e tecnolóxicos, entendendo que pode 
xerar problemas á natureza, ás  persoas...

 

 Explicar e utilizar termos, conceptos e expresións científicas ó relacionar os 
coñecementos biolóxicos e xeolóxicos obtidos coa vida  cotián.

 

 Comprende‐lo senso das teorías e modelos biolóxicos así como a súa utilidade á 
hora de explicar os fenómenos naturais, valorando a súa importancia no 
desenvolvemento dunha serie de disciplinas.
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UNIDADE DIDÁCTICA  1:  A  Célula: estructura, función e evolución celular. 
 

1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Coñecer os fitos históricos que conducen ao enunciado da teoría  celular. 
‐ Recoñecer os niveis de organización da  materia. 
‐ Distinguir as características básicas  e  as  funcións biolóxicas dos  bioelementos 
e    das biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 
‐ Recoñecer os principais compoñentes da célula eucariota, os seus orgánulos e    
a organización dos virus. 
‐ Describir os principais procesos que contribúen á nutrición da  célula. 
‐ Interpretar experimentos relacionados coas características e os procesos da 
célula eucariota. 

‐ Analizar ilustracións, debuxos e esquemas relacionados coa estrutura  celular. 

 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ A teoría celular. 
‐ A estrutura dos seres vivos. 
‐ Os niveis de organización da  materia. 
‐ Os bioelementos. 
‐ As biomoléculas inorgánicas. 
‐ As biomoléculas orgánicas. Glícidos, lípidos, proteínas e ácidos  nucleicos (Adn e Arn) 
‐ A estrutura da célula eucariota. 
‐ Comparación entre a célula animal e a célula  vexetal. 
‐ Descrición dos orgánulos da célula eucariota. 
‐ Transporte de sustancias a través da membrana. 
‐ A nutrición celular. 
‐ Clasificación dos procesos de intercambio de substancias na  célula. 
‐ Nucleo cellular e ciclo cellular. 
‐ Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado biolóxico. 
‐ Interpretación de experimentos relacionados con procesos  celulares. 
‐ Valoración da importancia da teoría celular como base do coñecemento e do 

desenvolvemento da Bioloxía. 

3 ‐ Contidos  Procedimentais: 
‐ Consultar fontes de información escrita (libros, revistas de divulgación, 

artigos,...) 
‐ Facer esquemas representativos de diferentes tipos de  células. 
‐ Observar o microscopio óptico epiderme de  cebola e outras células e tecidos. 
‐ Debuxar os orgánulos celulares. 
‐ Obsrvación de microfotografias de células e orgánulos celulares. 
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4 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Coidado e mantemento do microscopio. 
‐ Valoración das aportacións dos científicos no coñecemento da  célula. 
‐ Aprender a respectar os organismos máis  sinxelos. 

 

5 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Observar se os alumnos e as alumnas coñecen as bases da teoría celular e a 
estrutura dos seres vivos. 
‐ Comprobar se recoñecen os principais bioelementos e a función das 
biomoléculas inorgánicas. 
‐ Constatar que coñecen as características das diferentes biomoléculas 
orgánicas. 
‐ Avaliar se recoñecen a estrutura característica da célula eucariota e as 
particularidades da célula animal e a célula  vexetal. 
‐ Verificar se o alumnado é quen de identificar os principais orgánulos da célula 
eucariota. 
‐ Examinar os principais procesos de nutrición da  célula. 

 

 

6 – Competencias básicas: 
 

Comunicación lingüística: Precisar o significado de conceptos. 
Expresar a información solicitada. 

Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións. 
Valorar o diagnóstico de enfermidades polo 
estudo das cualidades celulares. 

Aprender a aprender: Comprobar as respostas das actividades. 
Diferenciar conceptos. 

Tratamento da información:                   Acceder a recursos didácticos  multimedia. 
Organizar datos en forma de táboas. 

Competencia matemática: Realizar cálculos con valores numéricos. 
Unidades micrométricas. 

Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 
desenvolven ao longo deste tema. 

Autonomía e iniciativa persoal:            Identificar procesos e estruturas celulares. 

Relacionar conceptos. 
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UNIDADE  DIDÁCTICA 2: Herdanza xenética dos caracteres. Xenética. 

Biotecnoloxía  

1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Entende‐la importancia biolóxica da reprodución sexual. 
‐ Coñece‐las bases biolóxicas da transmisión de  caracteres. 
‐ Comprende‐la importancia das mutacións na evolución dos seres  vivos. 
‐ Comprende‐lo significado biolóxico da mitose. 
‐ Coñecer a importancia da Biotecnoloxía nas noasa vidas.  

 
 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ Reprodución sexual e asexual. 
‐ Mitose. 
‐ Meiose e células sexuais. 
‐ Cromosomas e ADN. Concepto de xene. 
‐ Expresión e información xenética. Código xenético. 
‐ Duplicación do ADN. 
‐ Síntese de proteínas. 
‐ Herdanza de caracteres e xenes. 
‐ Leis de Mendel.Bases cromosómicas da herdanza mendeliana.  
‐ Herdanza ligada ao sexo. 
‐ Enfermidades hereditarias. 
‐ Mutacións e variabilidade. Relación ca evolución. 
‐ Biotecnoloxía. 

 

3 ‐ Contidos  Procedimentais: 
‐ Interpretación  e elaboración de esquemas e  modelos. 
‐ Apreciación das implicacións das características dun  modelo. 
‐ Resolución de problemas. 
‐ Formulación  de hipóteses. 
‐ Búsqueda de información. 

 

4 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐Valoración da utilidade dos modelos para o progreso do coñecemento  científico. 
‐Actitude crítica ante o uso indiscriminado da manipulación  xenética. 

 

5 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Definir as características básicas da reprodución sexual e   asexual. 
‐ Establecer diferenzas e semellanzas entre o proceso de mitose e o de   meiose. 
‐ Identificar as características básicas da molécula de ADN, que a fan especialmente 
axeitada para garantir os caracteres dun individuo e a súa transmisión á 
descendencia. 
‐ Elaborar esquemas nos que se analice a herdanza de caracteres en casos 
concretos. 
‐Relaciona‐la reprodución sexual e as mutacións coa variabilidade dos caracteres presentes 
en calquera poboación. 
-Resolución de problemas das leis de Mendel e outro tipos de herdanza. 
-destacar a importancia da Biotecnoloxía en distintos ámbitos. 
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6 – Competencias básicas: 
 

Comunicación lingüística: Precisar o significado de conceptos. 
Expresar a información solicitada. 

Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións. 
Valorar a incidencia de enfermidades  xenéticas. 

Aprender a aprender: Comprobar as respostas das actividades. 
Comparar fenotipos ou xenotipos. 

Tratamento da información:                Acceder a recursos didácticos  multimedia. 
Organizar datos en forma de cruzamentos. 

Competencia matemática: Realizar cálculos con valores numéricos. 
Calcular probabilidades nun cruzamento. 
Obter as proporcións dun cruzamento. 

 
Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 

desenvolven ao longo deste tema. 
Autonomía e iniciativa persoal:            Identificar procesos e estruturas celulares. 

Relacionar conceptos xenéticos. 
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UNIDADE  DIDÁCTICA 3: A información Xenética e os ácidos nucleícos.iniciación a bioloxía 
molecular. 

1 ‐ Obxectivos mínimos: 
- Coñecer a importancia dos ácidos nucleícos. Estructura básica.  
- Bioloxía molecular.Dogma básico. 
- Técnicas da enxeñaría xenética. 
- Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 
- Coñecer la importancia da Bioloxía molecular nas nosas vidas.  

 

2‐ Contidos Conceptuais: 
- A bioloxía molecular. 
- Os acidos nucleícos. 
- Estructura e función 
- Mensaxe xenética. Dogma central da bioloxía molecular.  
- A replicación do ADN. 
- A expresión da información xenética: transcripción e traducción.  
- Código xenético.  
- Mutacións.Mutacións e evolución.  
- Enxeñeria xenética e clonación. 
- Biotecnoloxía e bioética. 

 

3- Contidos  Procedimentais: 

‐ Consulta de fontes de información escrita e/ou audiovisual de cara a facilitar os 
coñecementos. 
‐ Elaboración e utilización de táboas de datos e de gráficos relacionados coa 
materia. 
‐ Visualización de videos sobre o tema. 
‐ Visualización de modelos de moléculas. 

 

4‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Valoración dos procedementos científicos como un medio para xerar 
coñecementos sobre a estrutura, composición e orixe da  Terra. 
‐ Valoración da importancia dos avances tecnolóxicos no desenvolvemento da 
Xeoloxía. 

 

5‐ Criterios de avaliación: 
‐ Coñecer a estructura dos ácidos nucleícosl. 
‐ Explicar os procesos de transcripción e traducción. 
‐ Explicar o significado do dogma. 
‐ Coñeccer a importancia das mutación nas evolución. 
‐ Coñecer como se duplica o Adn. 
‐ Coñecer os distintos ámbitos da biotecnoloxía. 

 
 

6– Competencias básicas: 
Comunicación lingüística: Precisar o significado de conceptos. 

Expresar a información solicitada. 
Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións. 

Valorar a incidencia de enfermidades  xenéticas. 
Aprender a aprender: Comprobar as respostas das actividades. 

Comparar procesos biotecnolóxicos. 
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Tratamento da información:                Acceder a recursos didácticos  multimedia. 

                                                                   Organizar datos de mutacións. 

Competencia matemática: Realizar cálculos con valores numéricos. 
Calcular probabilidades nun cruzamento. 
Obter as proporcións dun cruzamento. 

 
Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 

desenvolven ao longo deste tema. 
Autonomía e iniciativa persoal:            Identificar procesos biotecnolóxicos. 

Relacionar conceptos xenéticos. 
 
 

UNIDADE  DIDÁCTICA  4: A Orixe e a evolución da vida na Terra. 

1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Ser capaces de interpretar a sucesión de feitos xeolóxicos e biolóxicos que deron 
lugar a existencia das formas de vida  actuais. 
‐ Coñecer as distintas etapas da historia do  planeta. 

 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ Concepto de vida. 
‐ Condición iniciais na Terra. 
‐ Evolución celular e evolución química. 

‐ Comprende‐la diferenza entre especie e  poboación. 
‐ Ser capaces de diferenciar entre as características que se poden herdar e os 

caracteres adquiridos. 

‐ Entende‐lo significado biolóxico da Selección Natural. 
‐ Distintas teorías sobre a evolución da vida. 
‐ Probas e teorías de evolución: Lamrk , Darwin, actuais… 
‐ Distintos mecanismos de evolución. 
‐ O ser humano e a sua evolución. 

 

3 ‐ Contidos  Procedimentais: 
‐ Utilización das distintas teorías para explicar a evolución dos seres vivos e dos humanos. 
‐ Representación da historia dos humanos. 
‐ Observación de fósiles e modelos. 
‐ Búsqueda de información. 
‐ Debates documentados. 

 

4 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Curiosidade por coñecer e investigar a historia da Terra e dos seres   vivos. 
‐ Respecto a todas a ciencias. 
‐ Actitude crítica e non dogmática ante a  ciencia. 
‐ Valoración do coñecemento científico como un proceso en permanente 
construción. 

 

5 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Ordenar cronoloxicamente unha secuencia dos acontecementos. 
‐ Coñecemento dos temas tratados. 
‐ Identificar  fósiles e coñecer algúns dos máis  característicos. 
‐ Ubicar temporalmente os principais cambios biolóxicos da historia do ser humano. 
‐ Elaborar un mapa conceptual sinxelo no que se relacionen algúns dos conceptos 
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básicos desta unidade. 
‐ Definir os conceptos de poboación e especie ilustrándoos con algún    exemplo. 
‐ Aplicar as ideas de Lamarck e Darwin sobre a evolución das especies  según 
distintas situacións. 
‐ Valorar os argumentos que fixeron que a teoría da Selección Natural prevalecera 
sobre a teoría de Lamarck. 
‐ Explicar as fases de formación de unha nova especie, ilustrándoa cun  exemplo. 
‐ Utilizar un modelo de simulación para representar os cambios nunha  poboación. 

 
6 – Competencias básicas: 
Comunicación lingüística: Interpretar textos. 

Precisar o significado de conceptos. 
Explicar razoamentos, propiedades... 
Expresar a información solicitada. 

Social e cidadá: Argumentar opinións. 
Valorar as opinións diferentes das  propias. 

Aprender a aprender: Buscar unha coherencia entre os 
coñecementos. 

Analizar causas e consecuencias dunha 
observación. 
Comparar órganos, etc. 
Reflexionar sobre os posibles erros cometidos. 
Perseverar na aplicación de procedementos. 

Tratamento da información: Interpretar esquemas e  debuxos. 
Codificar información de formas diferentes. 
Organizar datos en listas, táboas,  etc. 
Completar un mapa conceptual. 
Acceder a recursos didácticos en  internet. 

Competencia matemática: Obter datos numéricos a partir dunha  árbore 
filoxenética. 

Operar cos datos dunha táboa. 
Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 

desenvolven ao longo deste tema. 
Autonomía e iniciativa persoal: Identificar procesos e estruturas. 

Relacionar conceptos ou procesos. 
Clasificar especies, estruturas, procesos, etc. 
Desenvolver a capacidade de análise. 
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UNIDADE 5: Biosfera y ecosistemas: Estructura, dinámica y evolución. 

1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Coñecer a dinámica dos ecosistemas. 
‐ Valorar o intercambio de enerxía dentro dun  ecosistema. 
‐ Valorar a importancia dos diferentes niveis tróficos e a súa   interelación. 

 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ Biosfera e ecosistemas. 
‐ Fluxo de enerxía. 
‐ Niveis tróficos e pirámides tróficas. 
‐ Biomasa. 
‐ Produción. 
‐ Ciclos da materia: carbono, nitróxeno e  fósforo. 
‐ Sucesión. 

‐ Niveis de organización. 

‐ Recoñecer a evolución dun ecosistema como unha sucesión de comunidades e que distinguen 
entre sucesións primarias e secundarias. 

‐ Relacionar os factores xeolóxicos e biolóxicos que determinar a formación do solo. 

‐ Identificar os principais compoñentes que forman o solo e recoñecer a súa estrutura e perfil 
vertical. 

‐ Recoñecer os procesos de orixe natural e de orixe antrópica que producen modificacións 
ambientais. 

‐ Coñecer os fenómenos que conducen á perda de solo fértil. 

‐ Identificar as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio acuático. 

‐ Recoñecer as principais adaptacións dos animais e as plantas ao medio aéreo e ao medio terrestre. 

‐ Cambios naturais: as sucesións ecolóxicas. 

‐ Distinción entre sucesións primarias e sucesións secundarias. 

‐ A formación do solo. 

‐ Os compoñentes do solo. 

‐ Identificación dos horizontes do perfil dun solo. 

‐ Erosión e perda de solo fértil. 

‐  

• Modificacións ambientais. 

• Enumeración de modificacións ambientais causadas polos seres vivos e polo ser 
humano. 

• Erosión e perda de solo fértil. 

• Desertificación. Deforestación. Incendios forestais. 

• Os seres vivos adáptanse. 

• Tipos de adaptacións. 

• Adaptacións ao medio acuático. 

• Adaptacións ao medio aéreo e terrestre. 

• Observación dunha sucesión ecolóxica. 

• Valorar a intervención humana na transformación do medio natural. 
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3 ‐ Contidos  Procedimentais: 
‐ Interpretación e realización de esquemas e  gráficos. 
‐ Resolución de problemas. 
‐ Búsqueda de información. 
‐ Identificación de organismos indicadores da contaminación. 

 

4 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Apreciación da singularidade do planeta Terra no sistema  solar. 
‐ Valoración da estreita interdependencia de todos os ecosistemas  terrestres. 
‐ Valoración da lentitude dos procesos de recuperación dos ecosistemas  cando  
foran alterados. 
‐ Sensibilidade ante os cambios introducidos pola humanidade nos  ecosistemas. 

 

5 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Identifica‐las características da Terra que posibilitaron a orixe e  o  desenrolo da 
vida nela. 
‐ Recoñecer as relacións existentes entre distintos ecosistemas, ilustrándoas con 
exemplos. 
‐ Interpretar esquemas que representen ciclos bioxeoquímicos. 
‐ Explicar o concepto de sucesión mediante algún  exemplo. 
‐ Identificar algúns organismos indicadores de contaminación  orgánica. 

 

6 – Competencias básicas: 
 

Comunicación lingüística: Interpretar textos. 
Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións. 
Aprender a aprender: Buscar unha coherencia entre os 
coñecementos. 

Analizar causas e consecuencias dunha 
observación. 
Establecer comparacións. 
Perseverar na aplicación de procedementos 

Tratamento da información: Interpretar esquemas e  debuxos. 
Codificar información de formas diferentes. 
Organizar datos en listas, táboas,  etc. 
Completar un mapa conceptual. 
Buscar información en internet. 

Competencia matemática: Traballar con datos numéricos procedentes de 
gráficas. 
Realizar cálculos con valores numéricos de 
táboas. 

Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 
desenvolven ao longo deste tema. 

Autonomía e iniciativa persoal: Identificar procesos e estruturas. 
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UNIDADE 6: A actividade humana e o medio. 
 

  1‐ Obxectivos mínimos: 

 
 

 Contidos  Conceptuais: 
 
     Contidos  Procedimentais 
 
 

 Contidos  Actitudinais: 
 

Criterios de avaliación: 
 

Competencias básicas: 
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UNIDADE 7: O planeta  Terra e a sua historia: 

  1‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Diferencia‐las distintas etapas do desenrolo da Atmosfera  actual. 
‐ Recoñece‐la evolución do planeta Terra dos seus orixes ata a   actualidade. 
‐ Diferencia‐las zonas xeoquímicas que forman a estrutura interna do   planeta. 

 

2‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ Estrutura xeral da Terra. Métodos de estudio. Hipóteses sobre a orixe da codia, 
manto e núcleo. 

‐ Composición e orixe da Atmosfera e da  Hidrosfera. 
‐ Orixe e evolución da Terra. 
 

2 ‐ Contidos  Procedimentais: 

‐ Consulta de fontes de información escrita e/ou audiovisual de cara a facilitar o 
coñecemento sobre a orixe e evolución da  Terra. 
‐ Elaboración e utilización de táboas de datos e de gráficos relacionados coa 
estrutura, evolución e dinámica terrestre. Por exemplo dedución da estrutura 
interna do planeta baseándose en datos sobre a velocidade de propagación das 
ondas sísmicas a través del. 

 

3 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Valoración dos procedementos científicos como un medio para xerar 
coñecementos sobre a estrutura, composición e orixe da  Terra. 
‐ Valoración da importancia dos avances tecnolóxicos no desenvolvemento da 
Xeoloxía. 

 

4 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Coñecer a evolución do planeta dende a estrutura de protoplaneta ata a    actual. 
‐ Explicar o proceso de transformación da Atmosfera primitiva na  actual. 
‐ Explicar esquemas a cerca da estrutura interna da  Terra. 

 

5 – Competencias básicas: 
Comunicación lingüística: Ler textos sobre os orixes do  planeta. 
Social e cidadá: Actitude dialogante con aqueles que non sigan 

a mesma liña de pensamento que  nos. 
 

Aprender a aprender: Buscar unha coherencia entre os 
coñecementos. 
Competencia matemática: Calcular diversos datos do planeta. 

 

Tratamento da información: Analizar esquemas da organización interna da 
Terra. 

Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos que  se 
desenvolven ao longo deste tema. 

Autonomía e iniciativa persoal: Desenvolver a capacidade de análise. 
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UNIDADE DIDÁCTICA 8: Dinámica interna terrestre.  

 1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Recoñecer a Terra como un planeta vivo e  cambiante. 
‐ Distinguir os rasgos fundamentais de unha zona de  colisión. 
‐ Distinguir os rasgos fundamentais de unha zona de borde  construtivo. 
‐ Distinguir os rasgos fundamentais de unha zona de borde  indiferente. 
‐ Distinguir outras manifestacións da enerxía interna como son os terremotos y os 
volcáns. 

‐ Diferenciar as distintas teorías sobre a formación dos  oróxenos. 
‐ Coñecer os movementos verticais que teñen lugar na Litosfera  terrestre. 
‐ Coñecer os movementos verticais que sofren os  océanos. 
‐ Coñecer a primeira teoría existente sobre o movemento das masas   continentais. 
‐ Recoñecer o proceso de formación dos oróxenos como consecuencia do movemento 

das placas. 

 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐Estrutura interna da Terra según a súa  dinámica. 
‐As dorsais oceánicas. 
‐ Cambios eustáticos, as súas causas. 
‐ A isostasia. 
‐ Teorías diluvialistas, neptunistas y  contraccionistas. 

‐ A formación das cordilleiras. 
‐ As cordilleiras pericontinentais e intracontinentais. 

‐As zonas de subducción. 
‐As placas litosféricas. 
‐Causas do movemento das placas. 
‐Teoría da tectónica de placas. 
‐ Terremotos e Tsunamis. 
‐ Os volcáns. 

3 ‐ Contidos  Procedimentais: 
‐ Procedementos para a detección da estrutura interna da  Terra. 
‐ Realización dun deseño experimental. 
‐ Procedementos xerais como: búsqueda de información, formulación de hipóteses, 
comunicación de resultados... 

 

4 ‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Actitude crítica e non dogmática ante a  ciencia. 
‐ Valoración da importancia da creatividade na  ciencia. 
‐ Valoración do coñecemento científico como un proceso en permanente 
construción. 

 

5 ‐ Criterios de avaliación: 
‐ Relaciona‐la información obtida a partir dalgúns datos indirectos con certas 
características do interior da Terra. 
‐ Xustificar as diferenzas de idades da codia oceánica e a codia   continental. 
‐ Relacionar procesos xeolóxicos, como a actividade sísmica ou volcánica, cos 
procesos que ocorren nas beiras das  placas. 
‐ Identificar o número de placas existentes nun suposto  determinado. 
‐ Diferenciar o funcionamento das dorsais do das zonas de subducción, así como a 
actividade xeolóxica que ten lugar nestes  sitios. 
‐ Identificar as fontes de enerxía que interveñen no movemento  das  placas  e  o 
papel que desempeñan. 
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‐ Relacionar a convección no manto coa dinámica  litosférica. 
‐ Diferenciar os distintos tipos de bordes de  placa. 

 

6 – Competencias básicas: 
Comunicación lingüística: Interpretar textos. 

Precisar o significado de conceptos. 
Utilizar termos científicos. 

Expresar a información solicitada. 
Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións. 

 

Aprender a aprender: Buscar unha coherencia entre os 
coñecementos. 

Analizar causas e consecuencias dunha 
observación. 

Competencia matemática: Realizar cálculos con valores numéricos. 
Construír unha gráfica con datos numéricos. 
Ordenar fosas oceánicas pola súa profundidade. 

 

Tratamento da información: Interpretar esquemas e  mapas.
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UNIDADE DIDÁCTICA 9: O relevo e outras manifestacións da dinámica terrestre. 

.  1 ‐ Obxectivos mínimos: 
‐ Coñecer os principios básicos de  estratigrafía. 
‐ Entender como actúa unha deformación elástica. 
‐ Recoñecer unha deformación plástica. 
‐ Recoñecer unha deformación con rotura. 
‐ Diferenciar as distintas teorías sobre a formación dos  oróxenos. 
‐ Coñecer os movementos verticais que teñen lugar na Litosfera  terrestre. 
‐ Coñecer os movementos verticais que sofren os  océanos. 
‐ Coñecer a primeira teoría existente sobre o movemento das masas   continentais. 
‐ Recoñecer o proceso de formación dos oróxenos como consecuencia do 
movemento das placas. 

 

2 ‐ Contidos  Conceptuais: 
‐ Principios de horizontalidade e superposición. 
‐ Comportamento de materiais ante esforzos. 
‐ Cambios no comportamento das rochas. 
‐ Pregues: tipos e elementos. 
‐ Fallas: tipos e elementos. 
‐ As diaclasas. 
‐ Cambios eustáticos, as súas causas. 
‐ A isostasia. 
‐ Teorías diluvialistas, neptunistas y  contraccionistas. 

‐ A formación das cordilleiras. 
‐ As cordilleiras pericontinentais e intracontinentais. 

 

3‐  Contidos  Procedimentais: 
‐ Análise comparado de diversas respostas ofrecidas a un  problema. 

‐ Procedementos para a detección da estrutura interna da  Terra. 
‐ Realización dun deseño experimental. 
‐ Procedementos xerais como: búsqueda de información, formulación de hipóteses, 

comunicación de resultados... 

‐ Observación do comportamento dos materiais cotiáns ante  esforzos. 
‐ Análise da influencia das condicións físico‐químicas no comportamento dos 
materiais. 
‐ Descrición de pregues e fallas a partir de debuxos ou   fotos. 
‐ Procedementos xerais como: búsqueda de información,formulación de hipóteses, 
comunicación de resultados... 
‐ Elaboración de mapas conceptuais. 
‐ Análise comparado de diversas respostas ofrecidas a un  problema. 
‐ Análise de textos históricos. 

 

4‐ Contidos  Actitudinais: 
‐ Actitude crítica e non dogmática ante a  ciencia. 
‐ Valoración da importancia da creatividade na  ciencia. 
‐ Valoración do coñecemento científico como un proceso en permanente construción. 

‐ Curiosidade por coñecer o  relevo. 
‐ Actitude investigadora para reconstruír o pasado  terrestre. 
‐ Valoración da importancia da creatividade na  ciencia. 
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5-Criterios de avaliación: 
‐ Indicar algúns datos que mostren que as montañas actuais non son tan  antigas como 
a Terra. 
‐ Identificar algúns indicadores que denotan cambios na distribución de terras  e 
mares ó longo da historia da  Terra. 
‐ Relacionar procesos xeolóxicos externos, como erosión, transporte e 
sedimentación, con reaxustes isostáticos. 
‐ Formular limitacións ou obxeccións que poden presentárselle a algunha teoría 
histórica sobre a orixe das  montañas. 
‐ Elaborar un mapa conceptual sinxelo no que se relacionen algúns dos conceptos 
básicos desta unidade. 
‐ Análise dun  texto. Describir o tipo de resposta que ofrece un material ó que se está 
sometendo ó esforzo. 
‐ Deducir, a partir da deformación que mostren as rochas, o  tipo de  esforzo que 
foron sometidas e o tipo de resposta que  ofreceron. 
‐ Identificar as deformacións que mostren as rochas. 
‐ Indicar algúns datos que mostren que as montañas actuais non son tan  antigas como 
a Terra. 
‐ Identificar algúns indicadores que denotan cambios na distribución de terras  e 
mares ó longo da historia da  Terra. 
‐ Relacionar procesos xeolóxicos externos, como erosión, transporte e 
sedimentación, con reaxustes isostáticos. 
‐ Formular limitacións ou obxeccións que poden presentárselle a algunha teoría 
histórica sobre a orixe das  montañas. 
‐ Elaborar un mapa conceptual sinxelo no que se relacionen algúns dos conceptos 
básicos desta unidade 

‐ Utilizar criterios teito‐muro para ordenar cronoloxicamente unha serie de 
estratos. 
‐ Identificar deformacións a partir de fotos ou esquemas de relevos parcialmente 
erosionados. 

6– Competencias básicas: 
Comunicación lingüística: Precisar o significado de conceptos. 

Explicar razoamentos, propiedades... 
 

Social e cidadá: Intercambiar e argumentar opinións 
Aprender a aprender: Buscar unha coherencia.  

Analizar causas e consecuencias dunha 
observación. 
Comparar escalas, fallas, etc. 
Propoñer ou valorar hipóteses. 
Perseverar na aplicación de procedementos. 

 

Tratamento da información:         Interpretar esquemas e  debuxos. 
Traballar con mapas. 

Trazar esquemas, debuxos, etc. 
Completar un mapa conceptual. 

Acceder a recursos didácticos en  internet. 
 

Competencia matemática: Realizar cálculos con valores numéricos. 
 

Coñecemento do mundo físico: Garántese a través dos diversos contidos do tema. 
Autonomía e iniciativa persoal: Identificar procesos e estruturas. 

Relacionar conceptos. 
                                                                       Clasificar estruturas, procesos, etc.  
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TEMPORALIZACIÓN 

 

 

1ª AVALIACIÓN: 1, 2, 3 e  4 Unidades didácticas. 

2ª AVALIACIÓN: 5, 6 e 7 Unidades didácticas. 

3ª AVALIACIÓN: 8, 9 e 10. Unidades didácticas. 

 

 

 

  

 

 
A temporalizacion será relativa; se debido a calquera causa, ben por algún evento o 
proceso que poda ser considerado como importante para completar os coñecemento e 
formación dos alumnos, poderá modificarse en calquer momento do curso.
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PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN E  CUALIFICACIÓN 
 

A avaliación será continua na medida do posible xa que hai que ter en conta que a disparidade 
de contidos (Bioloxía e Xeoloxía) produce un corte do programa. Levarase a cabo unha proba escrita e 
algúns controles en cada  período  de  avaliación. 

 

Na nota global de cada avaliación terase en conta a adquisición dos contidos mínimos tanto 
conceptuais e procedimentais como actitudinais, polo tanto cualificaranse as probas escritas e 
tamén as actitudes e o xeito de levar a cabo as tarefas propostas pola profesora, que esta irá 
observando ó longo  de  todo  o  proceso educativo. 

 
 

Os/as alumnos/as que obtiveran cualificación negativa nalgún/as avaliacións terán a posibilidade de 
recuperar facendo logo unha proba oral ou escrita de recuperación. 

 

Para obter unha cualificación final positiva na avaliación,  é necesario obter mais de catro puntos nas probas 
de cada trimestre. Non se farán notas medias si   as cualificacións de algunha proba das avaliacións son 
inferiores a catro puntos.  Terase en conta a actitude dos alumnos/as na clase e, así mesmo, a hora  de 
presentar os seus traballos que estean feitos coa correspondente calidade e axeitados ao nivel 
correspondente. 
 
Poñer de manifiesto que en cada unha das avaliacións realizarase unha proba final na que os almunos teñan que 
preparar todos aqueles coñecementos e actividades realizadas na clase e fora dela (conferencias, prácticas, visitas 
escolares, etc). O seu valor será o dobre ca outras probas e fará media con elas. Intentaráse facer dous controis de 
seguemento e se non e posible un. 
Ademaís de test o probas “sorpresa” para valorar a aprendizaxe do grupo. 
 
 

Aplicaranse os seguintes porcentaxes: 

 

1.‐ ACTITUDE..................................... 

 

 
15 % 

2.‐ TRABALLOS REALIZADOS ………………. 15 % 

ADECUACIÓN DO TEMA .. 50 % 
PRESENTACIÓN …………….. 30 % 
PUNTUALIDADE …………..… 20 % 

3.‐ EXAMES E PROBAS 
……………………..…. 

70 % 
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   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha 
proba de recuperación desa materia durante o seguinte trimestre, agás a 3ª avaliación, 
que será recuperábel nun exame final, a realizar no mes de   xuño. 

 
 
Cando un alumno non supere a recuperación da avaliación correspondente poderá recuperala no 
exame final de Xuño, sempre e cando se trate dunha soa avaliación. No caso de ter suspensas 

dúas ou tres avaliación terá que realizar o exame final da asignatura no mes de Xuño.



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  141 

 

 

 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  131 

 

 

   
 

 

 

CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDADE     
PROFESIONAL 4º ESO 
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INTRODUCCIÓN 

A materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional ten como obxectivo ofrecerlle ao 
alumnado a oportunidade de aplicar en cuestións prácticas, cotiás e próximas os 
coñecementos adquiridos ao longo dos cursos anteriores en disciplinas como Química, 
Bioloxía ou Xeoloxía. 

É importante que, ao finalizar ESO, o alumnado teña adquiridos coñecementos 
procedementais na área científica, sobre todo en técnicas experimentais. Esta materia vaille 
achegar unha formación experimental básica e vai contribuír á adquisición dunha disciplina 
de traballo no laboratorio, respectando as normas de seguridade e hixiene, e valorando a 
importancia de utilizar os equipamentos de protección persoal necesarios en cada caso. 
Asemade, esta materia proporciona unha orientación xeral aos/ás estudantes sobre os 
métodos prácticos da ciencia, as súas aplicacións á actividade profesional, os impactos 
ambientais que leva consigo, así como operacións básicas de laboratorio relacionadas. Esta 
formación achegaralles unha base moi importante para abordaren en mellores condicións os 
estudos de formación profesional nas familias profesionais Agraria, de Industrias 
Alimentarias, de Química, de Sanidade, de Vidro e Cerámica, etc. 
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CONTIDOS:  

 

O bloque 1 está dedicado ao traballo no laboratorio; é importante que os/as estudantes coñezan a 
organización dun laboratorio, os materiais e as substancias que van usar durante as prácticas, 
facendo moito fincapé no coñecemento e no cumprimento das normas de seguridade e hixiene, así 
como na correcta utilización de materiais e substancias. É importante que manipulen e utilicen os 
materiais e reactivos con total seguridade. O obxectivo é que o alumnado realice ensaios de 
laboratorio que lle permitan coñecer as técnicas instrumentais básicas. 

Procurarase que os/as estudantes poidan obter no laboratorio substancias con interese industrial, de 
xeito que establezan unha relación entre a necesidade de investigar no laboratorio e a posterior 
aplicación dos resultados á industria. Logo de finalizado o proceso anterior, é interesante que 
coñezan o impacto ambiental que provoca a industria durante a obtención dos referidos produtos, 
valorando as achegas que á súa vez fai a ciencia para mitigar o impacto e incorporando ferramentas 
de prevención e corrección que fundamenten un uso e unha xestión sustentables dos recursos. 

 

O bloque 2 dedícase á ciencia e á Os contidos preséntanse en catro bloques. súa relación co 
ambiente. A súa finalidade é que os/as estudantes coñezan os tipos de contaminantes, as súas orixes 
e os seus efectos, así como o tratamento para reducir os seus impactos e eliminar os residuos 
xerados. A parte teórica debe ir combinada coa realización de prácticas de laboratorio que lle 
permitan ao alumnado coñecer como se poden tratar estes contaminantes e como utilizar as 
técnicas aprendidas. O uso das tecnoloxías da información e da comunicación neste bloque está 
especialmente recomendado para realizar actividades de indagación e de procura de solucións ao 
problema ambiental, do mesmo xeito que o traballo en grupo e a exposición e defensa das 
conclusións das investigacións por parte dos/das estudantes. 

 

O bloque 3 é o que máis novidades achega para os/as estudantes e debería traballarse combinando 
os aspectos teóricos cos de indagación, utilizando as tecnoloxías da información e da comunicación, 
que constituirán unha ferramenta moi útil para que o alumnado poida coñecer os últimos avances 
neste campo a nivel mundial e local. 

 

O bloque 4 ten como obxectivo a realización de proxectos de investigación en grupo seguindo os 
métodos da ciencia aplicados a coñecementos adquiridos en cursos anteriores. Os/as estudantes 
deberán apoiarse nas tecnoloxías da información e da comunicación para a elaboración e a 
presentación das súas investigacións, e ao mesmo tempo coidarán a expresión oral e escrita nas 
conclusións finais dos seus proxectos. 

Os/as estudantes deben estar perfectamente informados/as acerca das posibilidades que se lles 
poden abrir nun futuro próximo e, do mesmo xeito, deben posuír unhas ferramentas 
procedementais, actitudinais e cognitivas que lles permitan emprender con éxito as rutas 
profesionais que se lles ofrezan. 

 

 A temporalizacion será relativa; se debido a calquera causa, ben por algún evento o 
proceso que poda ser considerado como importante para completar os coñecemento e 
formación dos alumnos, poderá modificarse en calquer momento do curso.
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 Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compet
encias 
clave 

 Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas  

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.1. Utilizar correctamente os 
materiais e os produtos do 
laboratorio. 

▪ CAAB1.1.1. Determina o tipo 
de instrumental de laboratorio 
necesario segundo o tipo de 
traballo que vaia realizar. 

▪ CAA 

▪ CMC
CT 

▪ a 

▪ b 

▪ f 

▪ m 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.2. Cumprir e respectar as 
normas de seguridade e hixiene 
do laboratorio. 

▪ CAAB1.2.1. Recoñece e 
cumpre as normas de 
seguridade e hixiene que rexen 
nos traballos de laboratorio. 

▪ CSC 

▪ CMC
CT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ B1.2. Aplicación do método 
científico aos traballos de 
laboratorio. 

▪ B1.3. Utilización de 
ferramentas das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación para o traballo 
experimental do laboratorio. 

▪ B1.3. Contrastar algunhas 
hipóteses baseándose na 
experimentación, na compilación 
de datos e na análise de 
resultados. 

▪ CAAB1.3.1. Recolle e relaciona 
datos obtidos por diversos 
medios, incluídas as 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, para transferir 
información de carácter 
científico. 

▪ CAA 

▪ CSIE
E 

▪ CD 

▪ e 

▪ f 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.4. Aplicar as técnicas e o 
instrumental axeitado para 
identificar magnitudes. 

▪ CAAB1.4.1. Determina e 
identifica medidas de volume, 
masa ou temperatura utilizando 
ensaios de tipo físico ou 
químico. 

▪ CAA 

▪ CMC
CT 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.5. Preparar disolucións de 
diversa índole, utilizando 
estratexias prácticas. 

▪ CAAB1.5.1. Decide que tipo de 
estratexia práctica cómpre 
aplicar para a preparación 
dunha disolución concreta. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.6. Separar os compoñentes 
dunha mestura utilizando as 
técnicas instrumentais 
adecuadas. 

▪ CAAB1.6.1. Establece que tipo 
de técnicas de separación e 
purificación de substancias se 
debe utilizar nalgún caso 
concreto. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.4. Técnicas de 
experimentación en física, 
química, bioloxía e xeoloxía. 

▪ B1.7. Predicir que tipo de 
biomoléculas están presentes en 
distintos tipos de alimentos. 

▪ CAAB1.7.1. Discrimina que 
tipos de alimentos conteñen 
diferentes biomoléculas. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.8. Determinar que técnicas 
habituais de desinfección hai 
que utilizar segundo o uso que 
se faga do material instrumental. 

▪ CAAB1.8.1. Describe técnicas 
e determina o instrumental 
axeitado para os procesos 
cotiáns de desinfección. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.1. Organización do 
laboratorio: materiais e 
normas de seguridade e 
hixiene. 

▪ B1.5.Técnicas e 
procedementos de 
desinfección de materiais en 
distintos sectores. 

▪ B1.9. Precisar as fases e os 
procedementos habituais de 
desinfección de materiais de uso 
cotián nos establecementos 
sanitarios, de imaxe persoal e 
de tratamentos de benestar, e 
nas industrias e os locais 
relacionados co sector 
alimentario e as súas 
aplicacións 

▪ CAAB1.9.1. Resolve acerca de 
medidas de desinfección de 
materiais de uso cotián en 
distintos tipos de industrias ou 
de medios profesionais. 

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ CSIE
E 
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encias 
clave 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B1.5. Técnicas e 
procedementos de 
desinfección de materiais en 
distintos sectores. 

▪ B1.10. Analizar os 
procedementos instrumentais 
que se utilizan en diversas 
industrias como a alimentaria, a 
agraria, a farmacéutica, a 
sanitaria e a de imaxe persoal, e 
outros sectores da industria. 

▪ CAAB1.10.1. Relaciona 
procedementos instrumentais 
coa súa aplicación no campo 
industrial ou no de servizos.  

▪ CMC
CT 

▪ CAA 

▪ e 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.6. Análise da aplicación 
da ciencia en campos 
profesionais directamente 
relacionadas con Galicia. 

▪ B1.11. Contrastar as posibles 
aplicacións científicas nos 
campos profesionais 
directamente relacionados co 
seu contorno. 

▪ CAAB1.11.1. Sinala aplicacións 
científicas con campos da 
actividade profesional do seu 
contorno. 

▪ CMC
CT 

▪ CCE
C 

 Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental  

▪ f 

▪ g 

▪ B2.1. Contaminación: 
concepto e tipos. 

▪ B2.1. Precisar en que consiste a 
contaminación, e categorizar e 
identificar os tipos máis 
representativos. 

▪ CAAB2.1.1. Utiliza o concepto 
de contaminación aplicado a 
casos concretos. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.2. Contaminación 
atmosférica: orixe, tipos e 
efectos. 

▪ B2.2. Contrastar en que 
consisten os efectos ambientais 
da contaminación atmosférica, tales 
como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da 
capa de ozono e o cambio 
climático. 

▪ CAAB2.2.1. Discrimina os tipos 
de contaminación da 
atmosfera, a súa orixe e os 
seus efectos. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ CAAB2.2.2. Categoriza, 
recoñece e distingue os efectos 
ambientais da contaminación 

atmosférica máis coñecidos, 
como a chuvia ácida, o efecto 
invernadoiro, a destrución da 
capa de ozono ou o cambio 
global a nivel climático, e valora 
os seus efectos negativos para 
o equilibrio do planeta. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

▪ B2.3. Contaminación do 
solo. 

▪ B2.3. Precisar os efectos 
contaminantes que se derivan 
da actividade industrial e 
agrícola, nomeadamente sobre 
o solo. 

▪ CAAB2.3.1. Relaciona os 
efectos contaminantes da 
actividade industrial e agrícola 
sobre o solo. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.4. Contaminación da 
auga. 

▪ B2.5. Calidade da auga: 
técnicas de tratamento e 
depuración. 

▪ B2.4. Identificar os axentes 
contaminantes da auga, informar 
sobre o tratamento de 
depuración desta e compilar 
datos de observación e 
experimentación para detectar 
contaminantes nela. 

▪ CAAB2.4.1. Discrimina e 

identifica os axentes 
contaminantes da auga, 
coñece o seu tratamento e 
deseña algún ensaio sinxelo de 
laboratorio para a súa 
detección. 

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.6. Contaminación 
nuclear.  

▪ B2.7. Análise sobre o uso da 
enerxía nuclear. 

▪ B2.7. Xestión dos residuos. 

▪ B2.5. Precisar en que consiste a 
contaminación nuclear, 
reflexionar sobre a xestión dos 
residuos nucleares e valorar 
criticamente a utilización da 
enerxía nuclear.  

▪ CAAB2.5.1. Establece en que 
consiste a contaminación 
nuclear, analiza a xestión dos 
residuos nucleares e 
argumenta sobre os factores a 
favor e en contra do uso da 
enerxía nuclear. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 
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Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe  Compet
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clave 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.6. Contaminación 
nuclear. 

▪ B2.7. Análise sobre o uso da 
enerxía nuclear. 

▪ B2.8. Xestión dos residuos. 

▪ B2.6. Identificar os efectos da 
radioactividade sobre o 
ambiente e a súa repercusión 
sobre o futuro da humanidade. 

▪ CAAB2.6.1. Recoñece e 
distingue os efectos da 
contaminación radioactiva 
sobre o ambiente e a vida en 
xeral. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.8. Xestión dos residuos. ▪ B2.7. Precisar e identificar as 
fases procedementais que 
interveñen no tratamento de 
residuos e investiga sobre a súa 
recollida selectiva. 

▪ CAAB2.7.1. Determina os 
procesos de tratamento de 
residuos e valora criticamente a 
súa recollida selectiva. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ a 

▪ e 

▪ h 

▪ m 

▪ B2.8. Xestión dos residuos. ▪ B2.8. Contrastar argumentos a 
favor da recollida selectiva de 
residuos e a súa repercusión a 
nivel familiar e social. 

▪ CAAB2.8.1. Argumenta os 
proles e os contras da recollida, 
da reciclaxe e da reutilización 
de residuos. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.9. Normas básicas e 
experimentais sobre química 
ambiental. 

▪ B2.9. Utilizar ensaios de 
laboratorio relacionados coa 
química ambiental, e coñecer o 
que é unha medida de pH e o 
seu manexo para controlar o 
ambiente. 

▪ CAAB2.9.1. Formula ensaios 
de laboratorio para coñecer 
aspectos relacionados coa 

conservación ambiental. 

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

▪ B2.10. Xestión do planeta e 
desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B2.10.  Analizar e contrastar 
opinións sobre o concepto de 
desenvolvemento sustentable e 
as súas repercusións para o 
equilibrio ambiental. 

▪ CAAB2.10.1. Identifica e 
describe o concepto de 
desenvolvemento sustentable, 
e enumera posibles solucións 
ao problema da degradación 
ambiental. 

▪ CMC
CT 

▪ CSC 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B2.11. Importancia das 
campañas de sensibilización 
sobre o ambiente. Aplicación 
no contorno máis próximo.  

▪ B2.11. Participar en campañas 
de sensibilización, a nivel do 
centro docente, sobre a 
necesidade de controlar a 
utilización dos recursos 
enerxéticos ou doutro tipo. 

▪ CAAB2.11.1. Aplica, xunto 
cos/coas compañeiros/as, 
medidas de control da 
utilización dos recursos, e 
implica niso o propio centro 
docente. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ ñ 

▪ o 

▪ B2.11. Importancia das 
campañas de sensibilización 
sobre o ambiente. Aplicación 
no contorno máis próximo. 

▪ B2.12. Deseñar estratexias para 
dar a coñecer aos/ás 
compañeiros/as e ás persoas 
próximas a necesidade de 
manter o ambiente. 

▪ CAAB2.12.1. Formula 
estratexias de sustentabilidade 
no contorno do centro docente. 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 
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 Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)  

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B3.1. Concepto de 
investigación, 
desenvolvemento e 
innovación, e etapas do ciclo 
I+D+i. 

▪ B3.1. Analizar a incidencia da 
I+D+i na mellora da 
produtividade e no aumento da 
competitividade no marco 
globalizador actual. 

▪ CAAB3.1.1. Relaciona os 
conceptos de investigación, 
desenvolvemento e innovación. 
Contrasta as tres etapas do 
ciclo I+D+i. 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ g 

▪ ñ 

▪ B3.2. Tipos de innovación. 
Importancia para a 
sociedade. 

▪ B3.3. Papel das 
administracións e dos 
organismos estatais e 
autonómicos no fomento da 
I+D+i. 

▪ B3.2. Investigar e argumentar 
acerca dos tipos de innovación 
en produtos ou en procesos, e 
valorar criticamente todas as 
achegas a eles por parte de 
organismos estatais ou 
autonómicos, e de organizacións 
de diversa índole. 

▪ CAAB3.2.1. Recoñece tipos de 
innovación de produtos 
baseada na utilización de 
novos materiais, novas 
tecnoloxías, etc., que xorden 
para dar resposta a novas 
necesidades da sociedade. 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ CAAB3.2.2. Enumera os 
organismos e as 
administracións que fomentan 
a I+D+i a nivel estatal e 
autonómico. 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ ñ 

▪ B3.2. Tipos de innovación. 
Importancia para a 
sociedade. 

▪ B3.4. Principias liñas de 
I+D+i actuais para o sector 
industrial. 

▪ B3.3. Compilar, analizar e 
discriminar información sobre 
tipos de innovación en produtos 
e procesos, a partir de exemplos 
de empresas punteiras en 
innovación. 

▪ CAAB3.3.1. Precisa, analiza e 

argumenta como a innovación é 
ou pode ser un factor de 
recuperación económica dun 
país. 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ CCL 

▪ CAAB3.3.2. Enumera algunhas 
liñas de I+D+i actuais para as 
industrias químicas, 
farmacéuticas, alimentarias e 
enerxéticas. 

▪ CSIE
E 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B3.5. Utilización de 
ferramentas das tecnoloxías 
da información e da 
comunicación no ciclo de 
investigación e 
desenvolvemento. 

▪ B3.4. Utilizar axeitadamente as 
tecnoloxías da información de 
da comunicación na procura, na 
selección e no proceso da 
información encamiñadas á 
investigación ou ao estudo que 
relacione o coñecemento 
científico aplicado á actividade 
profesional. 

▪ CAAB3.4.1. Recoñece a 
importancia das tecnoloxías da 
información e da comunicación 
no ciclo de investigación e 
desenvolvemento. 

▪ CAA 

▪ CSIE
E 

▪ CSC 

▪ CD 

 Bloque 4. Proxecto de investigación  

▪ b 

▪ c 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
a súa 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. 

▪ CAAB4.1.1. Integra e aplica as 
destrezas propias dos métodos 
da ciencia. 

▪ CAA 

▪ CMC
CT 

▪ CSIE
E 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ B4.1. Método científico. 
Elaboración de hipóteses, e 
a súa comprobación e 
argumentación a partir da 
experimentación ou a 

▪ B4.2. Elaborar hipóteses e 
contrastalas a través da 
experimentación ou a 
observación e a argumentación. 

▪ CAAB4.2.1. Utiliza argumentos 
que xustifiquen as hipóteses 
que propón. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMC
CT 
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▪ h observación. 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ h 

▪ o 

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

▪ B4.3. Discriminar e decidir sobre 
as fontes de información e os 
métodos empregados para a 
súa obtención. 

▪ CAAB4.3.1. Utiliza fontes de 
información apoiándose nas 
tecnoloxías da información e da 
comunicación, para a 
elaboración e a presentación 
das súas investigacións. 

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ CMC
CT  

▪ CD 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ d 

▪ g 

▪ 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. 

▪ CAAB4.4.1. Participa, valora e 
respecta o traballo individual e 
en grupo. 

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ CSIE
E 

▪ a 

▪ b 

▪ d 

▪ e 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ 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. 

▪ CAAB4.5.1. Deseña pequenos 
traballos de investigación sobre 
un tema de interese científico-
tecnolóxico ou relativo a 
animais e/ou plantas, os 
ecosistemas do seu contorno 
ou a alimentación e a nutrición 
humanas, para a súa 
presentación e defensa na 
aula. 

▪ CCL 

▪ CSIE
E 

▪ CD 

▪ CMC
CT 

▪ CAAB4.5.2. Expresa con 
precisión e coherencia as 
conclusións das súas 
investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito. 

▪ CCL 
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A temporalizacion será relativa; se debido a calquera causa, ben por algún evento o proceso que 
poda ser considerado como importante para completar os coñecemento e formación dos 
alumnos, poderá modificarse en calquer momento do curso. 

 
 

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN E  CUALIFICACIÓN 
 

A avaliación será continua na medida do posible. Levarase a cabo unha proba 
escrita e algúns controles en cada  período  de  avaliación. 

 

Na nota global de cada avaliación terase en conta a adquisición dos contidos 
mínimos tanto conceptuais e procedimentais como actitudinais, polo tanto 
cualificaranse as probas escritas e tamén as actitudes e o xeito de levar a cabo as 
tarefas propostas pola profesora, que esta irá observando ó longo  de  todo  o  
proceso educativo. 

 

Os/as alumnos/as que obtiveran cualificación negativa nalgún/as avaliacións terán a 
posibilidade de recuperar facendo logo unha proba oral ou escrita de recuperación. 

 

Para obter unha cualificación final positiva na avaliación,  é necesario obter 
mais de catro puntos nas probas de cada trimestre. Non se farán notas medias si   as 
cualificacións de algunha proba das avaliacións son inferiores a catro puntos.  Terase 
en conta a actitude dos alumnos/as na clase e, así mesmo, a hora  de presentar os 
seus traballos que estean feitos coa correspondente calidade e axeitados ao nivel 
correspondente. 

 

Aplicaranse os seguintes porcentaxes: 

 

1.‐ ACTITUDE..................................... 

 

 
10 % 

2.‐ TRABALLOS REALIZADOS ………………. 15 % 

ADECUACIÓN DO TEMA .. 50 % 
PRESENTACIÓN …………….. 30 % 
PUNTUALIDADE …………..… 20 % 

3.OUTRAS ACTIVIDADES………………………5%  

4.‐ EXAMES E PROBAS ……………………..…. 70 % 
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Hai que ter en conta as características especiais dos alumnos do grupo, algúns son 
repetidores  e outros proceden de PMAR polo tanto adaptarese a materia as condicións 
de cada grupo intentando que obteñan unha formación axeitada ao nivel 
correspondente e unas cualificacións positivas. 

 

 ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha 
proba de recuperación desa materia durante o seguinte trimestre, agás a 3ª avaliación, 
que será recuperábel nun exame final, a realizar no mes de   xuño. 

 
 
Cando un alumno non supere a recuperación da avaliación correspondente poderá recuperala no 
exame final de Xuño, sempre e cando se trate dunha soa avaliación. No caso de ter suspensas 

dúas ou tres avaliación terá que realizar o exame final da asignatura no mes de Xuño.
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Introdución 

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son necesarias 
para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para eles. 

O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada vez 
máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade da información e do 
coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros factores, da súa 
cultura científica. 

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. 
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CONTIDOS: 

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. 

 

 

 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

 Bloque 1. Procedementos de traballo  

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O 
artigo científico. Fontes de 
divulgación científica. 
Elaboración e presentación 
de informes utilizando 
medios diversos. 

▪ B1.1. Obter, seleccionar e 
valorar informacións 
relacionados con temas 
científicos da actualidade.  

▪ 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 

▪ a 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B1.2. Ciencia, tecnoloxía e 
sociedade. Perspectiva 
histórica. 

▪ B1.2. Valorar a importancia da 
investigación e o 
desenvolvemento tecnolóxico 
na actividade cotiá. 

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

▪ CAA 

▪ CCEC 

▪ a 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ o 

▪ B1.1. A comunicación en 
ciencia e tecnoloxía. O 
artigo científico. Fontes de 
divulgación científica. 
Elaboración e presentación 
de informes e presentación 
utilizando medios diversos. 

▪ B1.3. Comunicar conclusións e 
ideas en distintos soportes a 
públicos diversos, utilizando 
eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación, 
para transmitir opinións propias 
argumentadas. 

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

▪ CCL 

▪ CD 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

 Bloque 2. O Universo  

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ B2.1. Orixe do universo: o 
Sistema Solar, a Terra, a 
vida e a evolución. Teorías 
científicas fronte a opinións 
e crenzas; perspectiva 
histórica. 

▪ B2.1. Diferenciar as 
explicacións científicas 
relacionadas co Universo, o 
Sistema Solar, a Terra, a orixe 
da vida e a evolución das 
especies, daquelas baseadas 
en opinións ou crenzas.  

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

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.2. Coñecer os feitos 
históricos e as teorías que 
xurdiron ao longo da historia 
sobre a orixe do Universo, e en 
particular a teoría do Big Bang. 

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

▪ CMCC
T 

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

▪ CMCC
T 
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 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Universo. 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.3. Describir a organización 
do Universo e como se agrupan 
as estrelas e pos planetas. 

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

▪ CMCC
T 

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

▪ CMCC
T 

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

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.4. Sinalar que observacións 
poñen de manifesto a existencia 
dun burato negro, e cales son 
as súas características. 

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

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B2.2. Orixe, formación e 
estrutura do Universo. 

▪ B2.5. Distinguir as fases da 
evolución das estrelas e 
relacionalas coa xénese de 
elementos. 

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

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B2.3. O Sistema Solar: 
formación e estrutura. 

▪ B2.6. Recoñecer a formación do 
Sistema Solar. 

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

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B2.3. O Sistema Solar: 
formación e estrutura. 

▪ B2.7. Indicar as condicións para 
a vida noutros planetas. 

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

▪ CAA 

▪ CMCC
T 

 Bloque 3. Avances tecnolóxicos, implicacións sociais e ambientais  

▪ a 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.1. Ambiente, tecnoloxía 
e sociedade. O crecemento 
da poboación humana e os 
problemas ambientais. 
Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

▪ B3.1. Identificar os principais 
problemas ambientais, as súas 
causas e os factores que os 
intensifican; predicir as súas 
consecuencias e propor 
solucións. 

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

▪ CMCC
T 

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

▪ CCL 

▪ CAA 

▪ CSIEE 

▪ a 

▪ b 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.1. Ambiente, tecnoloxía 
e sociedade. O crecemento 
da poboación humana e os 
problemas ambientais. 
Sustentabilidade e 
protección ambiental. 

▪ B3.2. Argumentar sobre o 
crecemento da poboación 
humana, a evolución 
tecnolóxica, os problemas 
ambientais e a necesidade 
dunha xestión sustentable dos 
recursos que proporciona a 

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

▪ CSC 
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 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

Terra. 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ B3.2. Principais problemas 
ambientais: causas, 
consecuencias e posibles 
solucións. 

▪ B3.3. Valorar as graves 
implicacións sociais, tanto na 
actualidade como no futuro, da 
sobreexplotación de recursos 
naturais, a contaminación, a 
desertización, a perda de 
biodiversidade e o tratamento 
de residuos. 

▪ 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. 

▪ CMCC
T 

▪ CSIEE 

▪ b 

▪ e 

▪ m 

▪ B3.3. Estudo de problemas 
ambientais do contorno 
próximo. Elaboración de 
informes e presentación de 
conclusións. 

▪ B3.4. Saber utilizar 
climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida 
do nivel do mar en 
determinados puntos da costa, 
etc., interpretando gráficas e 
presentando conclusións. 

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

▪ CCL 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

▪ B3.5. Xustificar a necesidade de 
procurar novas fontes de 
enerxía non contaminantes e 
economicamente viables, para 
manter o estado de benestar da 
sociedade actual.  

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

▪ CSC 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.4. Xestión enerxética 
sustentable. 

▪ B3.6. Coñecer a pila de 
combustible como fonte de 
enerxía do futuro, establecendo 
as súas aplicacións en 
automoción, baterías, 
subministración eléctrica a 
fogares, etc. 

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

▪ CMCC
T 

▪ 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  

▪ m ▪ B4.1. Saúde e doenza. 
Importancia da ciencia na 
mellora da saúde ao longo 
da historia. 

▪ B4.1. Recoñecer que a saúde 
non é soamente a ausencia de 
afeccións ou doenzas. 

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

▪ CMCC
T 

▪ c 

▪ m 

▪ B4.2. Doenzas máis 
frecuentes: causas, 
síntomas, medidas 

▪ B4.2. Diferenciar os tipos de 
doenzas máis frecuentes, 
identificando algúns 

▪ CCIB4.2.1. Determina o 
carácter infeccioso dunha 
doenza atendendo ás súas 

▪ CMCC
T 
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 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

preventivas e tratamentos. 

▪ B4.3. Uso responsable dos 
medicamentos máis 
comúns. 

indicadores, causas e 
tratamentos máis comúns, e 
valorar e describir a importancia 
do uso responsable dos 
medicamentos. 

causas e aos seus efectos. 

▪ 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. 

▪ CMCC
T 

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

▪ CMCC
T 

▪ 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 

▪ f 

▪ l 

▪ B4.1. Saúde e doenza. 
Importancia da ciencia na 
mellora da saúde ao longo 
da historia. 

▪ B4.3. Estudar a explicación e o 
tratamento da doenza que se 
fixo ao longo da historia. 

▪ 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. 

▪ CMCC
T 

▪ f ▪ B4.2. Doenzas máis 
frecuentes: causas, 
síntomas, medidas 
preventivas e tratamentos. 

▪ B4.4. Coñecer as principais 
características do cancro, a 
diabete, as doenzas 
cardiovasculares, as doenzas 
mentais, etc., así como os 
principais tratamentos e a 
importancia das revisións 
preventivas. 

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

▪ CMCC
T 

▪ CCIB4.4.2. Valora a 
importancia da loita contra o 

▪ CSC 
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 Cultura Científica. 4º de ESO  

Obxectiv
os 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Compete
ncias 
clave 

cancro e establece as 
principais liñas de actuación 
para previr a doenza. 

▪ a 

▪ m 

▪ B4.4. Substancias aditivas: 
tabaco, alcol e outras 
drogas. Problemas 
asociados.  

▪ B4.5. Tomar conciencia do 
problema social e humano que 
supón o consumo de drogas. 

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

▪ CMCC
T 

▪ m ▪ B4.5. Hábitos de vida 
saudables e non saudables. 
Alimentación saudable. 

▪ B4.6. Valorar a importancia de 
adoptar medidas preventivas 
que eviten os contaxios e que 
prioricen os controis médicos 
periódicos e os estilos de vida 
saudables. 

▪ 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. 

▪ CMCC
T 

 Bloque 5. A humanidade e o uso dos materiais  

▪ e 

▪ g 

▪ l 

▪ ñ 

▪ B5.1. Desenvolvemento da 
humanidade e uso dos 
materiais. Consecuencias 
económicas e sociais do 
desenvolvemento. 
Globalización, 
deslocalización e 
desenvolvemento 
sustentable. 

▪ B5.1. Realizar estudos sinxelos 
e presentar conclusións sobre 
aspectos relacionados cos 
materiais e a súa influencia no 
desenvolvemento da 
humanidade. 

▪ 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 

▪ f 

▪ m 

▪ B5.2. Procesos de 
obtención de materiais: 
custos económicos, sociais 
e ambientais. O ciclo de 
vida dos produtos. 
Aplicacións a casos 
concretos nun contexto real 
do contorno próximo. 

▪ B5.3. Residuos como 
recurso: reducir, reutilizar e 
reciclar. 

▪ B5.2. Coñecer os principais 
métodos de obtención de 
materias primas e as súas 
posibles repercusións sociais e 
ambientais. 

▪ 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 e os métodos para 
protexelos. 

▪ CMCC
T 

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

▪ CSC 
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▪ f 

▪ l 

▪ B5.4. Novos materiais. 
Aplicacións actuais e 
perspectivas de futuro en 
distintos campos. A 
nanotecnoloxía. 

▪ B5.3. Coñecer as aplicacións 
dos novos materiais en campos 
tales como electricidade e a 
electrónica, o téxtil, o transporte, 
a alimentación, a construción e 
a medicina. 

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

▪ CD 

▪ CCEC 

 
A temporalizacion será relativa; se debido a calquera causa, ben por algún evento o 
proceso que poda ser considerado como importante para completar os coñecemento e 
formación dos alumnos, poderá modificarse en calquer momento do curso. 
 
 

PROCEDEMENTOS E CRITERIOS DE AVALIACIÓN E  CUALIFICACIÓN 
 

A avaliación será continua na medida do posible. Levarase a cabo unha proba 
escrita e algúns controles en cada  período  de  avaliación. 

 

Na nota global de cada avaliación terase en conta a adquisición dos contidos 
mínimos tanto conceptuais e procedimentais como actitudinais, polo tanto 
cualificaranse as probas escritas e tamén as actitudes e o xeito de levar a cabo as 
tarefas propostas pola profesora, que esta irá observando ó longo  de  todo  o  
proceso educativo. 

 

Os/as alumnos/as que obtiveran cualificación negativa nalgún/as avaliacións terán a 
posibilidade de recuperar facendo logo unha proba oral ou escrita de recuperación. 

 

Para obter unha cualificación final positiva na avaliación,  é necesario obter 
mais de catro puntos nas probas de cada trimestre. Non se farán notas medias si   as 
cualificacións de algunha proba das avaliacións son inferiores a catro puntos.  Terase 
en conta a actitude dos alumnos/as na clase e, así mesmo, a hora  de presentar os 
seus traballos que estean feitos coa correspondente calidade e axeitados ao nivel 
correspondente. 

 

Aplicaranse os seguintes porcentaxes: 

 

1.‐ ACTITUDE..................................... 

 

 
10 % 

2.‐ TRABALLOS REALIZADOS ………………. 15 % 

ADECUACIÓN DO TEMA .. 50 % 
PRESENTACIÓN …………….. 30 % 
PUNTUALIDADE …………..… 20 % 

3.OUTRAS ACTIVIDADES………………………5%  

4.‐ EXAMES E PROBAS ……………………..…. 70 % 
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   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

Os alumnos que non superen unha determinada avaliación terán dereito a unha 
proba de recuperación desa materia durante o seguinte trimestre, agás a 3ª avaliación, 
que será recuperábel nun exame final, a realizar no mes de   xuño. 

 
 
Cando un alumno non supere a recuperación da avaliación correspondente poderá recuperala no 
exame final de Xuño, sempre e cando se trate dunha soa avaliación. No caso de ter suspensas 

dúas ou tres avaliación terá que realizar o exame final da asignatura no mes de Xuño.
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CONTIDOS MÍNIMOS. 

 
Os contidos mínimos da asignatura serán aqueles establecidos en cada unha das unidades do 
tema.Os alumnos con asignaturas pendentes dos cursos anteriores se examinarán deles. 

 

 

AVALIACIÓN INICIAL. 
 

O profesorado poderá realizar unha avaliación inicial dos alumnos para coñecer o nivel e o punto de 
partida en cada un dos cursos. A finalidade poderá ser a adecuación dos contido a cada un dos 
grupos e nivel. 
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PROCEDEMENTO PARA A CUALIFICACIÓN DE MATERIAS PENDENTES. 

 

Os alumnos con materias pendentes dos cursos anteriores relizarán os exames 
correspondentes en Febreiro e Maio. Cando non superen algún deles terán a posibilidade 
de repetilos nas convocatorias ordinarias e extraordinarias do curso. A materia será a que 
se establece na programación como CONTIDOS MINIMOS. 
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METODOLOXÍA 
 

A metodoloxía dalgún xeito, será parella á da construción e avance dos coñecementos 
científicos, e dicir: partirase dos coñecementos adquiridos nos cursos anteriores, afondando 
no seu estudio ó mesmo tempo que se amplían. Utilizaranse as técnicas de carácter 
experimental para facilitar a comprensión dalgúns conceptos/procesos e tamén se 
intercambiarán ideas e coñecementos, tanto cos textos escritos como durante debates 
levados a cabo nas clases. 

Os conceptos teóricos subministrarán os fundamentos para a realización de 
experiencias ou de debates e explicará moitos fenómenos e procesos relacionados máis ou 
menos coa vida diaria ou intereses dos alumnos. 

Utilizaranse na medida do posible técnicas de aprendizaxe construtiva, o alumno 
construirá os seus propios coñecementos integrándoos cos que xa posuía e dándolles 
significado, o profesor será o intermediario nesta tarefa, facilitándoa subministrándolle 
exercicios, organizando debates, con distintos medios audiovisuais, etc. 

O/a alumno/a elaborara os seus propios coñecementos a partir de distintas fontes 
de información entre as que están os datos subministrados polo profesor, realización de 
problemas/cuestións, lectura de textos, etc. o/a profesor/a facilitará a aprendizaxe e 
procurará que os/as alumnos/as conecten os novos coñecementos que deben adquirir con 
seus coñecementos previos, ou ben modifica‐las ideas previas, no caso de que sexan 
erróneas. por todo iso, é imprescindible coñecer as ideas previas dos alumnos. o profesor 
levará a cabo unha serie de actividades previas ó tema a tratar e referidos a el, co fin de 
informarse do que os alumnos coñecen. 

Tratarase de potenciar as motivacións dos alumnos e satisfacer os seus intereses, 
enfocando axeitadamente os distintos temas, procurarase tomar exemplos da súa vida 
cotián e que leven a cabo prácticas, o profesor non se limitará exclusivamente a “contar o 
que pasa se...” e sobre todo, os alumnos deberán verlle utilidade, no presente ou no futuro, 
ó que aprenden. 

Sempre que a materia o permita, crearanse grupos de discusión e traballo, nos que 
haberá confrontación de distintos puntos de vista, e comunicación ós compañeiros das 
conclusións. 

Atenderase dun xeito especial ós alumnos nos que se observen máis dificultades de 
aprendizaxe, dándolle explicacións “extra”, cambiando axeitadamente a metodoloxía ou 
proporcionándolle actividades especiais para conseguir ou completar a adquisición dos 
obxectivos mínimos. 

 

 

ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

O longo do curso iranse plantexando diferentes situacións dependendo das 
necesidades individuais dos/as alumnos/as. 

Aqueles alumnos que, polas súas características, necesiten unha axuda 
especial, se lles facilitarán medios, ó seu alcance, apropiados para estimular a súa 
aprendizaxe como metodoloxía máis activa, atención personalizada, resúmenes... e 
calquera outra actividade, dependendo do tema, que se considere oportuna para 
facilitarlles o proceso de  aprendizaxe. 

Estes alumnos avaliaranse dun xeito específico observando o seu avance  
global  tendo en conta as súas  características. 
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En cada unidade didáctica a profesora terá distintas propostas segundo as 

características do alumnado, podendo ir máis aló dos mínimos indispensables para    
o alumnado no seu conxunto ou tamén limitándose a eles e, mesmo rebaixándoos, 
con membros do grupo que presenten dificultades para seguir o ritmo medio do 
grupo. 

Debido a presencia de alumnos con TDAH se seguirá da maneira maís 
axeitada e sempre que sexa posible,  o protocolo establecido pola Consellería de 
Educación para estes casos. 

  
 

PROGRAMACIÓN DE TEMAS TRANSVERSAIS 
 

Tal e como se indica no DCB sobre os temas transversais  nas  diferentes  
etapas do currículo, estes deben de impregnar tódalas áreas e en particular a de 
Ciencias da Natureza. 

 

Se consideramos a educación como un camiño que leva á formación integral 
do individuo, a educación social e moral son fundamentais para que os/as 
alumnos/as presenten comportamentos responsables en sociedade e recoñezan e 
respecten as distintas ideas, crenzas, sexos e razas  existentes. 

 
 

1 ‐ Educación para a paz: 
 

• Respectar as diferenzas individuais e valoralas rexeitando actitudes 
discriminatorias de calquera tipo. 
• Fomentar a superación das dificultades que presenta a vida cotiá, buscando 
nos outros colaboración si é  necesario. 
• Participar activamente no grupo amosando actitude tolerante e de diálogo 
cara ós demais. 

 

• Construír e potenciar as relacións de paz e a organización democrática na 
aula. 
• Coñecer outras culturas e problemas do mundo actual e a necesidade do 
respecto dos Dereitos Humanos. 

 
 

2 ‐ Educación moral e cívica: 
 

• Adquirir hábitos de convivencia que reforcen valores como a xustiza, 
solidariedade, cooperación e respecto. 
• Incorporar a democracia ós propios hábitos persoais de  interrelación. 
• Respectar a autonomía persoal e resolver os temas conflitivos mediante o 
diálogo. 
• Adquirir hábitos de hixiene. 

 
 

3 ‐ Educación para a saúde e a calidade de  vida: 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  155 

 

 

 

 
• Formarse unha imaxe de si mesmo e das súas posibilidades, valorando o 
esforzo e a superación das  dificultades. 
• Coñecer o funcionamento básico do propio corpo e as consecuencias que 
teñen para a saúde individual e colectiva os actos e as decisións   persoais. 
• Valorar a prevención como o xeito máis útil de salvagardar a   saúde. 
• Valorar o exercicio físico, a hixiene corporal e mental e a alimentación 
equilibrada e rexeitar hábitos perigosos para a saúde como o consumo de   drogas. 

 
 

4 ‐  Educación para a igualdade de oportunidades de ambos  sexos: 
 

• Considerar á persoa por encima do concepto de home ou   muller. 
• Desenvolver as potencialidades da persoa independentemente do seu  sexo. 
• Comportarse de forma participativa, respectando os principios da non 
discriminación por razón de sexo. 
• Identificar e rexeitar as actitudes de discriminación por razón de   sexo. 

 
 

5 ‐  Educación do consumidor: 
 

• Adquirir conceptos claros sobre a súa propia condición de consumidor: 
dereitos, funcionamento da sociedade de consumo... 
• Valorar positivamente a súa propia educación para o consumo e amosar 
actitude crítica ante o consumismo. 
• Coñecer as leis e asociacións que defenden os dereitos dos  consumidores. 

 
 

6 ‐ Educación ambiental: 
 

• Adquirir unha conciencia global do medio ambiente e sensibilizarse respecto 
ós problemas que o afectan. 
• Valorar criticamente o efecto dalgunhas actividades humanas que deterioran 
o medio ambiente e as medidas que se toman desde organismos, para o seu     
control. 
• Utilizar os coñecementos sobre o medio natural para o seu   disfrute. 
• Valoración da participación en iniciativas encamiñadas a conservar e 
mellorar o medio natural. 

 
 

7 ‐ Educación sexual: 
 

• Entender o exercicio da sexualidade como actividade de plena comunicación 
entre as persoas. 
• Recoñecemento e aceptación das diferentes pautas de conduta sexual e 
respecto polas mesmas. 
• Mostrar interese por informarse sobre cuestións de sexualidade e 
disposición favorable a acudir en petición de axuda a profesionais e centros 
especializados. 
• Coñecer os mecanismos de control da  natalidade. 
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8 ‐ Educación para o lecer: 
 

• Entender o lecer como unha forma de formación  persoal. 
 

9 ‐ Educación vial: 
 

• Coñecer e respectar as normas de  circulación. 
• Analizar e identificar as causas de accidentalidade e factores de   risco. 
• Comportarse de acordo cos hábitos de prudencia na condución de bicicletas 
ciclomotores e outros vehículos. 
• Desenvolver hábitos de comportamento correcto ante un accidente de 
tráfico. 

 

Moitos destes obxectivos aquí enumerados xa son propios de certos 
apartados das áreas que constitúen a materia do ámbito científico‐ tecnolóxico, o 
resto estarán presentes nas actividades docentes dun xeito permanente, sen poder 
temporalizalos polas súas características e poderase traballar sobre eles en 
calquera momento. 

 
 

PROXECTO LECTOR 
 

Entre os obxectivos de esta materia, xa por propia iniciativa das profesoras 
que imparten os diferentes niveis como  en  cumprimento  da  lexislación  vixente, 
está o de fomentar a  lectura. 

Este obxectivo ten como prioridade que os alumnos e alumnas atopen na lectura un 
xeito máis de formarse e tamén de encher o tempo de   lecer. 

E importante que cando se atopen diante dun texto que faga referencia a aspectos 
científicos saiban diferenciar todo o que ten de falso e aquilo que é realmente veraz. 

Así mesmo é importante que aprendan a sentir verdadeiro pracer viaxando a través 
das historias que nos contan os  escritores. 

Co fin de que se cumpran estes obxectivos levaremos a cabo as seguintes 
actividades: 

Algúns temas se comezarán cunha lectura de  un  texto referente ó  contido 
do mesmo por parte dos alumnos/as en voz  alta. 

Os alumnos e alumnas farán lecturas en voz alta dos enunciados dos 
problemas e así mesmo unha exposición dos  resultados. 

Os alumnos/as terán que recoller dos xornais, internet, e  mesmo  das 
noticias de TV. resumes de textos relacionados con novas científicas relacionadas co 
tema que se estea a  traballar. 

 

Ademais: 
Os laumnos realizarán a lectura de algún capítulo de libros que os profesores crean que pode 
complementar o traballo da aula. Si se considera axeitado poderá ser un libro completo.
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RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

BIBLIOGRÁFICOS: 

 
▪ Libro de texto “Ciencias da Natureza”, Serie Observa 1º da ESO da Editorial 

Santillana. 
 

▪ Libro de texto “Ciencias da Natureza”, Proxecto: Os camiños do saber 2º da 
ESO da Editorial Santillana. No caso de alumnos ca materia pendente.  

 

▪ Libros de texto “Bioloxía e Xeoloxía” Mc Graw Hill 3º ESO 
 

▪ Libros de texto “Bioloxía e Xeoloxía” Mc Graw Hill 4º ESO 
 

▪ Nas aignaturas de Cultura Científica e Ciencias Aplicadas non haberá libro de texto. 
Os alumnos traballarán con matiriis diversos realizados por eles mesmos e 
aportados polo profesor. 

 
 

 
MATERIAIS: 

▪ Lousa e xiz. 
 

▪ Calculadora 
 

▪ Obxectos de debuxo: Lapis de cores, rotuladores, regras, transportadores  … 
 

▪ Material de laboratorio. 
 

▪ Proxector, pantalla de proxección e  ordenadores. 
 

▪ Textos de diversos tipos e paxinas web. 
 
 

 
UTILIZACIÓN DAS TICs: 

 
▪ Busca de datos en distintas páxinas  web. 

▪ Creación de arquivos de traballo mediante o uso de diferentes programas 

informáticos. 

▪ Presentación de traballos en formatos informáticos: tratamento de texto, 

presentacións, etc. 

▪ Enseñarlles a organizar o seu traballo mediante programas  informáticos. 
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Laboratorio: 

Os alumnos acudirán o laboratorio cando o tema o esixa e sexa posible por 
cuestións de temporalización. Nos grupos numerosos e dado a non existencia de 
desdobres é bastante difícil a  súa asistencia, nestes casos sempre se pode levar o  
aula materiais que podan observar. 

O laboratorio é un lugar de experimentación e como tal require a 
manipulación de material moi diverso como: instrumentos ópticos (microscopios e 
lupas), instrumentos de medida (termómetros, balanzas, probetas) que é preciso 
coidar , deixando todo limpo,seco e ordenado. O laboratorio debe de quedar tal e 
como o atopamos. 

Seguir as normas básicas favorece o traballo de  todos: 
‐Cada sesión no laboratorio é unha clase  práctica. 
‐O alumnado traballará en grupos, estes grupos manteranse ao longo do curso e na mesma 
posición da aula. 
‐O grupo é o responsable do material utilizado. Ao final da  sesión  o  material  
quedará sobre a mesa tal como o atopamos nun  principio 
‐Antes de comezar a manipular o instrumental escoitarán con atención as  
indicacións do profesor 
‐Moitas substancias e reactivos poden presentar toxicidade polo que  debemos 
actuar coidadosamente, tanto coa pel como coa  roupa. 
‐Os chisqueiros deben ser manipulados sempre polo  profesor. 
‐ Cada práctica desenvólvese cun guión no que se explican os pasos a seguir. Neste 
guión aparecen cuestións que o alumnado debe  contestar. 
‐ Avalíase tanto a actitude e colaboración dos membros do grupo como os guións 
cubertos, entregados ao profesor de prácticas. 
‐ Os alumnos yhan de ter un caderno de prácticas a disposición do profesor cando 
sexa requedido e calificarase dentro da avaliación da materia.  

 
Seguirase intentando completar o material de laboratorio necesario para facer as prácticas. 
 

 

PLAN DE CONVIVENCIA 
 

A convivencia na aula debe traballarse día a día. Para isto, aproveitando as 
lecturas e os traballos na clase, proporáselles aos alumnos que realicen un debate 
sobre a necesidade de manter á marxe da investigación científica as nosas 
particulares crenzas relixiosas ou prexuízos de calquera índole co obxecto  de 
permitir o avance da investigación científica e médica. Este debate pretende facer 
reflexionar aos alumnos sobre a relación entre ciencia e   relixión. 

 

O estudio da medida das magnitudes físicas permite desenvolver o interese 
polos distintos sistemas de unidades utilizados na historia e os vixentes na 
actualidade, fomentando nalgunha medida, o respecto polas diferentes culturas. Na 
mesma medida pode actuar o estudo das diferenzas xenéticas dos   individuos. 

 

Que os alumnos comprendan que a ‘ausencia’ de mulleres na   historia 
da ciencia, a literatura ou a arte ata épocas recentes non se debe a que elas teñan 
unha menor capacidade intelectual ca os homes, senón á discriminación e exclusión 
social a que estiveron sometidas ao longo da historia, que as apartou 
sistematicamente da ciencia, a literatura, as artes e, en xeral, de calquera 
manifestación cultural. 

 

 



Programación do Departamento de Ciencias  Naturais 

IES de Pastoriza, Arteixo  159 

 

 

 
Propónselles aos alumnos reflexionar sobre a capacidade  do  ser  humano para  controlar 
os  mecanismos da  herdanza e  as  consecuencias que  esa capacidade 

supuxo en diferentes épocas da historia: políticas euxenésicas do nazismo e doutros 
réximes políticos… 
 

Facerlles ver os alumnos/as que a sustentabilidade é un requisito necesario 
para a coexistencia pacífica das diferentes nacións da Terra, pois o noso modelo de 
crecemento económico non só é agresivo co medio  natural,  senón  que  tamén  é 
orixe de numerosas guerras polo control dos recursos enerxéticos, mineiros, 
hídricos e biolóxicos. 

 

Despois de ensinarlles aos alumnos que os terremotos e as erupcións 
volcánicas provocan graves catástrofes humanitarias en moitos países, farase que 
tomen conciencia de que a colaboración cidadá e a axuda internacional son 
fundamentais para facer fronte a esas catástrofes; E interesante que coñezan datos 
de algúns acontecementos recentes, coma o tsunami que arrasou as costas de 
Indonesia en 2004 ou o terremoto que causou a destrución da maioría das vivendas 
de Haití, Mexico , etc… e todos los ocurridos con posterioridade e os sucedidos o 
londo do curso correspondente. 
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES 

A profesora que imparte esta materia, para o curso 2.017/2.018, programou as 
seguintes actividades: 

 Participación en actividades da  Semana da Ciencia. 

 Participación como centro no programas da Domus. 

 Realización de prácticas no Laboratorio da Domus.  
 

 Conferencias diversas de distintas instituciones. 
 

 Charlas informativas ós/ás alumnos/as sobre sexualidade, 
anticoncepción ademais de enfermidades de transmisión sexual. 

 

 Información sobre o consumo de drogas e outras substancias. 
 

 Realizacion de actividades de proyectos de Ciencia Ciudadana (Citizen 
Science) 

 

Poderán realizarse outras actividades que se propoñan durante o curso. 
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CONSTANCIA DE INFORMACIÓN SOBRE A PROGRAMACIÓN 
 

Dende a primeira sesión de clase se informará aos alumnos/as sobre os seguintes 
temas: 

 

▪ Que contidos van a tratar nesta materia o longo do curso establecido por 
trimestres. 

 

▪ Os recursos de tódolos tipos que imos  utilizar. 
 

▪ Que probas se van a realizar e os criterios de   cualificación. 
 

▪ Plan de traballo a seguir para superación das materias pendentes de cursos 
anteriores. 

 

▪ Información aos alumnos que non superen a materia na  convocatoria  de 
Xuño, sobre os contidos mínimos esixibles  nas  convocatorias 
extraordinarias. 

 

▪ A programación estará a disposición da comunidade educativa tanto en 
Xefatura coma no Departamento de Ciencias  Naturais. 

 

                  CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN 

 
Esta programación será avaliada ó remate do curso segundo os seguintes criterios: 

 

▪ Cumprimentar ou non os contidos. 
 

▪ Motivos das posibles faltas de  cumprimentación. 
 

▪ Acadar os obxectivos formulados. 
 

▪ Motivos polos que existan posibles faltas para a consecución destes 
obxectivos. 

 

▪ Cumprimentar a temporalización establecida. 
 

▪ Motivos polos que non se puido levar a cabo dita   temporalización 
 

▪ Valorar a metodoloxía utilizada. 
 

▪ Valorar a cumprimentación das competencias  básicas. 
 

▪ Valorar a significación dos recursos didácticos empregados na consecución 
dos obxectivos finais. 

 

▪ Valorar a repercusión das actividades do plan lector na actitude dos alumnos   
e alumnas. 
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A seguinte programación foi consenciada polos membros do Departamento de Ciencias. 

 
 

   Arteixo, Outubro 2017 

 

 

Fdo. Covadonga Bárcena Debén  ( Xefa do Departamento) 

 

 

 

 

 

 


