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Segundo o Decreto 86/2015, do 25 de xuño, polo que se establece o currículo da educación 

secundaria obrigatoria e do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia, os centros docentes 

poderán organizar programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento nos cursos segundo e 

terceiro da educación secundaria obrigatoria. 

 
Nestes programas utilizarase unha metodoloxía específica a través da organización de contidos, 

actividades prácticas e, de ser o caso, de materias diferentes ás establecidas con carácter xeral, coa 

finalidade de que os alumnos e as alumnas poidan cursar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan 

o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. 

 
Estes programas irán dirixidos preferentemente a alumnos e alumnas que presenten dificultades 

relevantes de aprendizaxe non imputables á falta de estudo ou esforzo. 

 
O equipo docente poderalles propor aos pais, ás nais ou aos/ás titores/as legais a incorporación a 

un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento dos/das alumnos/as que repetisen cando 

menos un curso en calquera etapa e que, logo de cursado o primeiro curso de educación secundaria 

obrigatoria, non estean en condicións de promoción ao segundo curso, ou que logo de cursar o 

segundo curso non estean en condicións de promoción ao terceiro. O programa desenvolverase 

ao longo dos cursos segundo e terceiro no primeiro suposto, ou só en terceiro curso no segundo 

suposto. 

 
Os alumnos e as alumnas que, cursando terceiro curso de educación secundaria obrigatoria, non 

estean en condicións de promoción ao cuarto curso poderán incorporarse excepcionalmente a un 

programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento para repetir terceiro curso. 

 
Cada programa deberá especificar a metodoloxía, a organización dos contidos e das materias e 

as actividades prácticas que garantan o logro dos obxectivos da etapa e a adquisición das 

competencias que permitan ao alumnado a promoción a cuarto curso ao finalizar o programa, e 

obter o título de graduado en educación secundaria obrigatoria. Ademais, potenciarase a acción 

titorial como recurso educativo que poida contribuír dun xeito especial a emendar as dificultades 

de aprendizaxe e a atender ás necesidades educativas do alumnado. 

 
A avaliación do alumnado que curse un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 

terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da educación secundaria 

obrigatoria, así como os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. 

 
A consellería con competencias en materia de educación establecerá a forma de acceso a estes 

programas, así como a súa organización e a súa avaliación. En todo caso, a súa incorporación 

requirirá a avaliación tanto educativa como psicopedagóxica, a través de 

informe do equipo docente e do ditame emitido polo Departamento de Orientación, e realizarase 

despois de oídos/as os/as propios/as alumnos/as, e os seus pais ou as súas nais ou titores/as legais. 

Nestes programas de mellora, a materia Ámbito Científico Matemático poderíamos definilo coma 
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un conxunto organizado dos elementos científicos. Este ámbito está formado polas seguintes 

áreas: Bioloxía e Xeoloxía, Matemáticas e Física e Química. Estas áreas específicas recollen os 

elementos formativos do ámbito, que previsiblemente deben ser os mais adecuados para o 

desenvolvemento das capacidades que se reflexarán nos obxectivos xerais e específicos das áreas, 

como para responder as necesidades dos alumnos que se van a incorporar ó programa. 

 

2. METODOLOXÍA 
 

 

Todas as decisións que se tomen en canto a programación de obxectivos, selección de contidos, 

criterios de avaliación, metodoloxía, etc., deben adoptarse cun nivel de xeneralidade e amplitude 

suficientes para permitir a súa concreción posterior en actividades de ensinanza e aprendizaxe 

diferenciadas en función das necesidades educativas particulares dos diferentes grupos e 

alumnos. 

 
Como parte do currículo dos Programas de Mellora da Aprendizaxe e do Rendemento, este 

ámbito debe ter en conta as características máis xerais dos alumnos pertencentes a este programa: 

• Desinterese escolar, falta de motivación cara os contidos e en xeral baixo 

rendemento académico. 

• Escasa autonomía persoal, baixa autoestima e problemas de relación social. 

• Dificultades de expresión, de comprensión e baixa competencia numérica. 

• Escaso desenvolvemento da capacidade de abstracción e razoamento. 

• Actitude negativa cara o aprendizaxe das Ciencias e das Matemáticas 

 
As características apuntadas demandan que o proceso de ensinanza e aprendizaxe sexa, en 

primeiro termo, eminentemente práctico e funcional. A incorporación do concepto de 

competencias básicas ao novo currículo, cun carácter claramente integrador e orientado á 

funcionalidade dos saberes e habilidades adquiridos, actúa tamén no mesmo sentido. As 

estratexias metodolóxicas oriéntanse, polo tanto, a que o alumno perciba facilmente a conexión 

entre os contidos tratados e o mundo que o rodea. 

 
Será necesario identificar os intereses, valores e inquedanzas dos alumnos para logo controlalos 

e usalos no proceso educativo. A proposta de situacións próximas ós alumnos ou cunha proxección 

futura fora das aulas favorecerá a súa implicación e axudaralles e encontrar o sentido e utilidade 

do aprendizaxe. Todo isto sen esquecer que coñecer o legado cultural tamén lles permitirá 

entender o presente e deseñar o futuro. 

 
Xunto ao enfoque eminentemente práctico, tamén contribuirán á mellora da motivación 

dos alumnos outra serie de estratexias: a realización das actividades variadas e o emprego de 

materiais e recursos didácticos moi diversos, que evitarán a monotonía; conseguir un bo ambiente 

na clase e manter un certo grado de negociación e debate crítico entre o profesor e os alumnos 

para conseguir unha actitude activa e participativa destes. 
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Será necesario tamén mellorar a súa autoestima para que poidan superar posibles complexos 

derivados do seu fracaso escolar anterior. As estratexias para isto serán a gradación coherente na 

dificultade das actividades, de maneira que xeren expectativas de éxito, e o apoio constante do 

profesor resaltando os logros do alumno e a auto-avaliación deste en determinados momentos do 

proceso de aprendizaxe. 

A metodoloxía inspirase no modelo do construtivismo, da aprendizaxe significativa. Isto supón 

establecer conexións entre os novos coñecementos e os esquemas cognitivos que desenvolveu o 

alumno a través das experiencias previas, de modo que non só se amplíen e perfeccionen as 

estruturas de coñecemento, senón que se consiga unha aprendizaxe sólida e duradeira. Pero esta 

actividade construtiva non se considera estritamente individual, senón derivada da interacción 

equilibrada entre o profesor e o alumno. Esta interacción imprescindible estará encamiñada a que 

o alumno aprenda como desenvolver os seus coñecementos por si só posteriormente. 

 
2.1. Liñas metodolóxicas 

 

- Un programa de Mellora ven a ser unha reelaboración case completa de parte do currículo para 

un individuo determinado, en función das súas características e necesidades. Estes programas 

teñen elementos comúns que poden ser desde principios metodolóxicos, a globalización ou o 

ensino personalizado, ata contidos máis funcionais ou tipos de organización mais específicos, 

tanto do centro como do programa 

- Débense crear as condicións para que os alumnos sexan progresivamente máis autónomos na 

realización dos seus aprendizaxes 

- A acción educativa debe partir da realidade e das necesidades destes alumnos, e ir instruíndo 

aprendizaxes funcionais, que se poidan utilizar noutros contextos máis lonxe do seu entorno. 

- Favorecer a motivación, e isto lograse cando o que están facendo ten un valor para eles, unha 

utilidade práctica inmediata, e as actividades desenvolvidas están ò nivel das súas capacidades. 

- Convén conxugar o traballo individual e o cooperativo. O traballo individual facilita a 

autonomía dos alumnos e fai posible unha intervención máis directa e personalizada do profesor. 

O traballo cooperativo fomenta a interacción, que é unha importante fonte de desenvolvemento 

social, persoal e intelectual. 

- O tratamento dos contidos debe ser globalizado e integrador, desenvolvendo en conxunto 

tódalas áreas do ámbito. 

Debe subliñarse a importancia da interacción entre o profesorado e os alumnos, que é a base para 

que aqueles poidan ofrecer una axuda pedagóxica o máis axustada posible as necesidades dos 

alumnos. 

- Debe existir unha colaboración e un consenso entre o profesorado dos Departamentos 

Didácticos involucrados: Matemáticas, Física-Química e Bioloxía-Xeoloxía, á hora de 

seleccionar os obxectivos e contidos mínimos marcados pola LOMCE, que deben acadar 

os alumnos do Programa de Mellora, co fin de que podan cursar o 4º ESO nas mesmas condicións 

co resto dos compañeiros que non levaron a cabo este plan de Mellora. 

- Cabe sinalar, por último, as características do alumnado do Programa de Mellora: desinterese 

escolar, falta de motivación, fracasos continuos no proceso ensinanza- aprendizaxe, baixa 

autoestima, escasa autonomía persoal, etc. Estes alumnos son cos que temos que traballar, son 
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para os que temos que programar, ós que van dirixidos estes principios metodolóxicos, ós que 

imos a avaliar, e os que teñen que conseguir os obxectivos marcados para que poidan superar o 

3º da ESO e poidan obter a titulación de Graduado na Secundario Obrigatoria o vindeiro curso. 

Por isto a metodoloxía debe ser 

activa, o alumno/a é o protagonista e o educador actuará a modo de director do grupo, como 

estrutura de apoio, pero non se negará de forma absoluta a utilidade da memoria. Previamente ó 

comezo de cada unidade didáctica analizaranse os conceptos previos do alumno/a, de forma oral 

ou escrita, co fin de conciliar por un lado o que aporta o alumno/a: ideas iniciais, vivencias, 

actitudes, e por outro lado os novos coñecementos, relacionándoos e intentando así que sexa máis 

resistente o esquecemento. 

 
A maioría dos contidos repartiranse en fotocopias ou apuntes segundo as posibilidades do Centro, 

pero en forma de conceptos abertos que se desenvolverán, ampliarán ou modificarán na clase, 

seguindo sempre o fío condutor dos conceptos previos do alumno/a. Algúns temas serán 

preparados polo estudante baixo a supervisión do profesor e serán expostos oralmente polo 

poñente correspondente. 

Na aula e, de forma xeral en común, elaborarase o esquema sintético de cada unha das unidades. 

As actividades e exercicios prácticos serán traballados en grupo ou individualmente na clase ou 

na casa. Ó longo do curso e segundo sexan necesarios, realizaranse tamén actividades de reforzo 

e repaso do anterior. 

Unha das tarefas dos estudantes é a confección dunha “libreta” que recolla ordenadamente todo o 

traballo realizado e os documentos proporcionados e recollidos, e que poderían utilizarse coma 

un texto confeccionado e ilustrado polo propio estudante. De esta maneira o traballo transfórmase 

en algo persoal e colectivo a vez, o que supón para os estudantes a ocasión de familiarizarse coa 

actividade básica da comunicación escrita. 

 
2.2 Materiais e recursos didácticos 

 

Para o desenvolvemento dos obxectivos, do curso, necesitaremos os seguintes materiais: 

- Libros e revistas existentes na biblioteca, recortes de prensa, etc. 

- Material audiovisual (vídeos, diapositivas). 

- Prensa escrita, co obxectivo de fomentar a súa lectura entre o alumnado. Traballarase este 

aspecto, mediante o comentario de textos, elaboración de resumes e esquemas, interpretación de 

táboas, estatísticas, gráficos, etc. 

- Internet: busca e manexo de información. Trátase de iniciar ó alumnado na busca de 

información na rede. Traballarase mediante la elaboración de informes sinxelos, que serán 

avaliados unha vez feitos, para comprobar a súa comprensión. 

- Táboas de composición de alimentos 

- Material de laboratorio: balanza, probeta, termómetro, vasos de precipitados, etc. 

- Libros de texto: empregaranse como referencia os adoptados polos departamentos en    

3ºESO. 

 

3. AS COMPETENCIAS CLAVE 
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Parte importante do alumnado que asiste ao Programa de Mellora presenta, en ocasións, 

problemas de baixa autoestima, especialmente no caso de resolución de exercicios, logo compre 

incidir nas competencias clave de autonomía persoal e de aprender á aprender. Traballaremos ao 

longo do curso nas seguistes competencias: 

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

• Operar con distintos tipos de números. 

• Aproximar números como axuda para a explicación de fenómenos. 

• Utilizar porcentaxes para resolver problemas. 

• Saber resolver ecuacións como medio para resolver multitude de problemas 

científicos ou técnicos.. 

• Dominar os distintos métodos de resolver sistemas de ecuacións lineares. 

• Dominar todos os elementos que interveñen no estudo das funcións e a súa 

representación gráfica. 

• Entender o que implica a linearidade dunha función entendendo esta como unha 

modelización da realidade. 

• Saber elaborar e analizar estatisticamente una enquisa utilizando todos os 

elementos e conceptos aprendidos. 

• Dominar as técnicas da probabilidade como medio para resolver multitude de 

problemas 

• Identificar e manexar variables na realización de investigacións sinxelas, traballos 

prácticos ou resolucións de problemas. 

• Organizar e representar datos obtidos de maneira experimental e interpretar 

graficamente as relacións entre eles. 

• Realizar operacións con números e símbolos, para atopar as solucións correctas, 

cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na resolución. 

• Tomar medidas en actividades experimentais utilizando as unidades adecuadas. 

• Dominar a notación científica como medio para describir fenómenos 

microscópicos e fenómenos relativos ao Universo. 

• Utilizar o cálculo para describir fenómenos da vida natural. 

• Utilizar a resolución de ecuacións para poder describir situacións do mundo real. 

• Modelizar elementos do mundo físico mediante una función e a súa respectiva gráfica 

e táboa. 

• Valorar o uso das funcións lineares e cadráticas como elementos matemáticos que 

describen multitude de fenómenos do mundo físico. 

• Valorar a estatística como medio para describir e analizar multitude de procesos do 

mundo físico. 

• Utilizar as técnicas da probabilidade para describir fenómenos do mundo físico. 

• Describir, explicar e predicir fenómenos naturais. 

• Entender e aplicar o traballo científico. 

• Recoñecer o propio corpo e as relacións que existen os diferentes hábitos e formas de vida 

e a saúde. 

• Describir as implicacións que a actividade humana e a actividade científica e 
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tecnolóxica teñen no medio natural. 

• Identificar os grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e as solucións 

que se están a buscar para resolvelos e para avanzar nun desenvolvemento sostible. 

• Adquirir a formación básica para participar na toma de decisións en torno a 

problemas formulados, tanto locais como globais. 

• Interpretar probas e conclusións científicas. 

• Diferenciar os cambios xeolóxicos e biolóxicos ocorridos ao longo da historia da Terra. 

• Coñecer a teoría da tectónica de placas e as probas que a confirman. 

• Identificar as principais manifestacións da enerxía interna da Terra. 

• Coñecer a teoría celular e a organización básica dos seres vivos. 

• Identificar os procesos característicos do funcionamento dos ecosistemas. 

• Recoñecer os impactos medioambientais que provoca o ser humano nos 

ecosistemas. 

 
2.- Comunicación lingüística (CCL). 

• Expresar procedementos matemáticos dunha forma clara e concisa. 

• Entender enunciados para resolver problemas. 

• Entender un texto científico coa axuda dos coñecementos que se estudaron. 

• Traducir enunciados de problemas a linguaxe alxébrica e resolvelos mediante o uso de 

ecuacións ou sistemas de ecuacións. 

• Entender un texto co fin de poder resumir a súa información mediante unha 

función e a súa gráfica. 

• Expresar concisa e claramente unha análise estatística baseada nun conxunto de datos 

dados. 

• Entender os enunciados dos problemas nos que interveñen conceptos estudados en 

cada unidade. 

• Definir con precisión os conceptos básicos de bioloxía e xeoloxía introducidos. 

• Desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de textos 

científicos e aprender a diferencialos doutros que non son científicos 

• Explicar oralmente ou por escrito as etapas sucesivas dun experimento. 

• Argumentar as afirmacións de carácter científico e técnico. 

• Utilizar unha linguaxe precisa na construción de textos e argumentacións con 

contidos científicos. 

• Transmitir ideas en col da natureza. 

 

3.- Competencia dixital (CD). 

• Usar a calculadora como ferramenta que facilita os cálculos mecánicos. 

• Usar a rede para adquirir de xeito crítico coñecementos. 

• Uso do ordenador como ferramenta que facilita o traballo. 

• Interpretar gráficos extraendo a información cuantitativa e cualitativa solicitada. 

• Aplicar as formas específicas que ten o traballo científico para buscar, recoller, 

seleccionar, procesar e presentar a información. 

• Utilizar e producir esquemas, mapas conceptuais, informes, memorias... na 

aprendizaxe da materia. 
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• Empregar as tecnoloxías da información e a comunicación para comunicarse, recadar 

información, simular e visualizar situacións, obter e tratar datos… 

• Acceder a internet para utilizar recursos educativos. 

 
4.-Competencias sociais e cívicas (CSC) 

• Dominar o cálculo de porcentaxes e de xuros bancarios para poder desenvolverse mellor 

no ámbito financeiro. 

• Dominar o uso de gráficas para poder entender e interpretar de xeito crítico 

informacións dadas deste xeito. 

• Dominar os conceptos da estatística como medio de analizar criticamente a 

información que nos proporcionan. 

• Comprender e explicar problemas de interese social desde unha perspectiva 

científica. 

• Aplicar o coñecemento sobre algúns debates esenciais para o avance da ciencia, para 

comprender como evolucionaron as sociedades e para analizar a sociedade actual. 

• Recoñecer aquelas implicacións do desenvolvemento tecnolóxico-científico que poden 

comportar riscos para as persoas ou para o ambiente. 

• Valorar as opinións e os argumentos diferentes dos propios. 

 
5.- Aprender a aprender (CAA). 

• Ser consciente do propio desenvolvemento da aprendizaxe de procedementos 

matemáticos. 

• Valorar a aprendizaxe de razoamentos matemáticos como fonte de coñecementos 

futuros. 

• Ser consciente do verdadeiro alcance da aprendizaxe dos algoritmos para resolver 

ecuacións, e de estas para resolver problemas do mundo real. 

• Ser consciente das lagoas na aprendizaxe á vista dos problemas que se teñan ao 

resolver exercicios. 

• Ser capaz de descubrir lagoas na aprendizaxe dos contidos. 

• Saber contextualizar os resultados obtidos en problemas onde intervén o estudado para 

decatarse de se son, ou non, lóxicos. 

• Integrar os coñecementos e procedementos científicos adquiridos para comprender as 

informacións provenientes da súa propia experiencia e dos medios escritos e audiovisuais. 

• Perseverar na aplicación dos procedementos que se aprenden. 

• Reflexionar sobre as causas dos posibles erros cometidos nas actividades 

realizadas. 

• Buscar unha coherencia global dos coñecementos científicos. 

• Comparar procesos ou estruturas distinguindo as semellanzas e as diferenzas. 

 
6.- Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE) 

• Decidir que procedemento, dos aprendidos , é máis válido ante un problema 

proposto. 

• Aprender procedementos matemáticos que se poden adaptar a distintos problemas. 

• Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de ecuacións ou 
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sistemas. 

• Elixir o procedemento óptimo á hora de enfrontarse á resolución de problemas da vida 

real. 

• Saber modelizar mediante funcións lineares unha situación dada. 

• Desenvolver unha conciencia crítica en relación coas noticias, datos, gráficos, etc., que 

obtemos dos medios de comunicación. 

• Elixir a mellor estratexia entre as aprendidas nesta unidade para resolver 

problemas relacionados co estudado. 

• Enfrontarse a problemas abertos e participar na construción tentativa de solucións. 

• Desenvolver a capacidade para analizar situacións valorando os factores que se 

iniciaron neles e as consecuencias que poden ter. 

• Aplicar criterios de clasificación en diferentes ámbitos da bioloxía e da xeoloxía. 

• Desenvolver a capacidade de análise. 

• Propoñer hipóteses e analizar a súa coherencia coas observacións realizadas. 

 
7.- Conciencia e expresións culturais (CCEC). 

• Describir e comprender o mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas 

creadas a traveso da xeometría 

• Cultivar a sensibilidade e a creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e a 

paixón estética. 

• Valoración dos traballos creativos propios e alleos 

• Empregar diferentes códigos artísticos para representar dun xeito comprensible 

fenómenos ou situacións relacionados coa Bioloxía e a Xeoloxía. 

• Promover a presentación das ideas ou traballos en formatos estéticos e artísticos 

diversos. 

• Utilizar os museos de ciencias ou as exposicións relacionadas co ámbito científico para 

espallar os xeitos de pensar ou de facer doutras culturas. 

 

 

4. AVALIACIÓN 
 

A avaliación do alumnado será continua, o que implica que ó longo de todo o proceso de 

ensinanza-aprendizaxe haberá un complexo e laborioso traballo avaliativo por parte do 

profesorado. Respectando as características propias do ámbito científico e do alumnado, a 

avaliación debe constatar se o alumnado acada os obxectivos propostos en cada unidade. Implicará 

as seguintes fases ó longo do proceso de aprendizaxe: 

- Avaliación inicial. No alumnado de PMAR, é un erro supoñer que posúe os coñecementos 

previos correspondentes ós cursos anteriores. Dita avaliación inicial farémola ó inicio de cada 

unidade didáctica, e empregarémola como referencia á hora de organizar cada unidade, 

modificando se así fora preciso a programación e adaptándoa ó alumnado e ós coñecementos dos 

que parten. 

- Avaliación formativa. Durante o proceso de ensinanza-aprendizaxe, preténdese analizar e 

mellorar a aprendizaxe do alumnado e a propia práctica docente. Os instrumentos de avaliación 

para a recollida de información serán os seguintes: 
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• Observación periódica do traballo, facendo reforzo naqueles aspectos que se consideren 

non suficientemente asimilados. 

• Actitude: terase en conta a atención na clase, a regularidade nas actividades propostas, o 

esforzo persoal e a participación 

• Revisión e corrección periódica do caderno ou material de traballo onde se terá en conta 

que tódolos exercicios estean feitos, que estean ben corrixidos, as conclusións das 

actividades, a capacidade de síntese, a expresión, a orde, a ortografía e a limpeza. 

• Traballo en grupo, no que se terá en conta o procedemento tanto nas actividades na aula 

como nos laboratorios e saídas, a participación no grupo e as conclusións sobre a 

actividade realizada. 

• Probas escritas, unha ou varias segundo a unidade. 

• Informes ou traballos escritos segundo o estime o profesor. 

 
As correccións das deficiencias de aprendizaxe deben ser realizadas no intre de se detectar, 

mediante explicacións complementarias ou a realización/corrección das actividades de reforzo 

de carácter voluntario ou obrigatorio (segundo a actitude do alumnado, número de alumnos/as a 

recuperar, tempo dispoñible, etc). 

O proceso poderá rematar cunha proba obxectiva de recuperación. 

 
- Avaliación sumativa ou matemática final na que, froito de toda a información recollida na 

avaliación formativa darase unha cualificación segundo os criterios mencionados anteriormente. 

A cualificación debe ser un reflexo xusto dos resultados da aprendizaxe do alumnado en relación 

cos obxectivos e contidos establecidos, pero tamén en función das características e circunstancias 

dese alumno. 

 

 

5. OBXECTIVOS XERAIS DOS PROGRAMAS DE 

MELLORA DA APRENDIZAXE E DO RENDEMENTO   
 

Os obxectivos xerais destes programas deben ter como referencia principal os obxectivos xerais 

da ESO, de tal maneira que o conxunto das áreas que integran o ámbito acade un equilibrio entre 

os cinco tipos de capacidades: cognitivas, motrices, afectivas, de relación interpersoal e de 

inserción social. Tendo en conta todo o anterior, e as características dos  alumnos, cabe sinalar os 

seguintes obxectivos xerais: 

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

demais persoas, practicar a tolerancia, a cooperación e a solidariedade entre as persoas e os 

grupos, exercitarse no diálogo, 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. 

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

condición necesaria para unha realización eficaz das tarefas da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

c) Valorar e respectar a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos e oportunidades entre eles. 
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Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condición ou 

circunstancia persoal ou social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes 

e mulleres, así como calquera manifestación de violencia contra a muller. 

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

relacións coas demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os 

comportamentos sexistas, e resolver pacificamente os conflitos. 

e) 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. 

f) 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. 

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

crítico, a iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións 

e asumir responsabilidades. 

h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua 

castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da 

literatura. 

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

l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras 

persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran 

achegas importantes á cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo. 

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

diferenzas, afianzar os hábitos de coidado e saúde 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. 

n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 

diversos medios de expresión e representación. 

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

de Galicia, participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística 

e cultural como dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto 

cara ao exercicio deste dereito. 

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

mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de 

riqueza cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en 

especial coas pertencentes á comunidade lusista. 

 
Como se pode observar, o acento non está posto solo nas capacidades de tipo cognitivo, senón 

tamén e moi especialmente nas capacidades de equilibrio persoal, de relación interpersoal de 

actuación e inserción social. Trátase en suma, de reforzar especialmente aqueles hábitos de 

desenvolvemento nos que, en función das condicións persoais, do contexto social, familiar e 
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cultural, teñen a miúdo maiores carencias. 

 
6. OBXECTIVOS E CONTIDOS PARA O ÁMBITO 

CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
 

No que atinxe á selección dos contidos e seguindo a lóxica do proceso de configuración e 

concreción do currículo, deberase insistir naqueles que se consideran básicos para a adquisición 

das capacidades de tódalas áreas que constitúen o ámbito. Non obstante, débense ter en conta os 

seguintes aspectos: 

• Os contidos deben de presentarse globalmente e de maneira integrada sempre que sexa 

posible. 

• Deben estar estruturados en temas de interese, temas que resulten motivadores ós alumnos 

e non teñan un nivel de abstracción demasiado elevado. 

• Debese manter un equilibrio entre os tres tipos de contidos, aínda que se deberá insistir 

especialmente nos procedementos e actitudes que son máis comúns a tódalas áreas, pola súa 

destacada contribución ó desenvolvemento das capacidades xerais, polas súas implicacións 

directas sobre o saber facer e o saber comportarse, e polas lagoas que con relativa frecuencia 

adoitan presentar os alumnos. 

Todos estes aspectos, e as aportacións que fan cada unha das áreas do ámbito, débense ter presentes 

na formulación dos bloques de contidos que se explicarán ó longo dos anos nos que se levará a 

cabo o Programa de Mellora. 

A Bioloxía-Xeoloxía é unha peza clave para entender a cultura contemporánea. O feito de que o 

alumnado ao que vai destinado o ámbito estea frecuentemente necesitado de motivación, fai que 

se considere prioritario potenciar o valor funcional da ciencia e formular problemas reais 

relacionados coa tecnoloxía e a sociedade, sen esquecer o aspecto conceptual. 

As Matemáticas, a Física e a Química están na base de calquera contexto científico e tecnolóxico. 

En todos os problemas concretos e cotiás da vida do alumno sempre vai a ser necesario realizar 

medidas e cálculos, tomar datos, tabulalos, agrupalos e analizalos, representar gráficas, aplicar 

fórmulas sinxelas para despois tomar decisións. Por todo isto as Matemáticas xunto coa Física e a 

Química van a ter un carácter fundamentalmente instrumental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ÁMBITO CIENTÍFICO E MATEMÁTICO DE 3º DE PMAR 
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7.1 BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 
 

 

7.1.1 OBXECTIVOS DA ÁREA DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
• Coñecer o vocabulario científico adecuado ao seu nivel 

• Coñecer toda a información de carácter científico para ter unha opinión propia 

• Levar a cabo un traballo experimental de prácticas de laboratorio ou de laboratorio ou de 

campo 

• Levar a cabo un proxecto de investigación desde unha boa planificación a unha óptima 

exposición. 

• Adquirir coñecemento sobre a saúde e a enfermidade e todo o relacionado co sistema 

inmune. 

• Identificar as substancias aditivas e os problemas asociados a elas. 

• Coñecer todo o relacionado coa nutrición e alimentación identificando os 

trastornos de conduta  alimentaria. 

• Identificar a anatomía e fisioloxía dos diferentes aparatos: dixestivo, respiratorio, 

circulatorio e  excretor. 

• Coñecer a función do sistema nervioso e endócrino. 

• Coñecer a estrutura e función dos órganos dos sentidos: coidado e hixiene. 

• Identificar as principais glándulas endócrinas. Función. 

• Coñecer a función do aparato locomotor: relacións funcionais entre ósos e músculos. 

• Identificar a anatomía do aparato reprodutor: cambios físicos e psíquicos na adolescencia. 

• Coñecer o ciclo menstrual: fecundación, embarazo e parto. 

• Apreciar e considerar a sexualidade das persoas. 

• Coñecer os diferentes tipos de relevo terrestre. 

• Coñecer e identificar as formas de erosión. 

• Coñecer a importancia das augas subterráneas e a súa relación coas augas superficiais. 

• Coñecer as causas dos movementos da auga do mar e relacionalos coa erosión. 

• Identificar a acción eólica en diferentes ambientes. 

• Coñecer a acción xeolóxica dos glaciares. 

• Apreciar a actividade xeolóxica dos seres vivos e a especie humana como axente xeolóxico 

externo. 

• Identificar as actividades sísmicas e volcánicas coas súas características e os efectos que 

poden xerar. 

• Coñecer os riscos sísmicos e volcánicos e a forma de previlos. 

• Coñecer e identificar os compoñentes que fan do solo un ecosistema. 

 

 

 
7.1.2 CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE E           COMPETENCIAS CLAVE 
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A distribución dos contidos que resultan imprescindibles para aprendizaxes posteriores e 

contribúen ao             desenvolvemento das competencias básicas é a seguinte: 

 

UD1. A ciencia e a súa metodoloxía 
 

Obxectivos  Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 
clave 

▪ h 

▪ o 

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

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

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

▪ CCL 

▪ CMCCT 

▪ b 

▪ e 

▪ f 

▪ g 

▪ h 

▪ m 

▪ o 

▪ B1.2. Metodoloxía 
científica: características 
básicas. 

▪ B1.3. Experimentación en 
bioloxía e xeoloxía: 
obtención, selección e 
interpretación de 
información de carácter 
científico a partir da 
selección e a recollida de 
mostras do medio natural 
ou doutras fontes. 

▪ B1.2. Procurar, seleccionar 
e interpretar a información 
de carácter científico e 
utilizala para formar unha 
opinión propia, expresarse 
con precisión e argumentar 
sobre problemas 
relacionados co medio 
natural e a saúde. 

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

▪ CD 

▪ CAA 

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

▪ CD 

▪ CCL 

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

▪ CAA 

▪ CCL 

▪ b 

▪ f 

▪ g 

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

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

▪ B1.3. Realizar un traballo 
experimental con axuda 
dun guión de prácticas de 
laboratorio ou de campo, 
describir a súa execución e 
interpretar os seus 
resultados. 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

▪ CMCCT 

▪ CAA 

 

UD2. A organización do corpo humano 
 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f ▪ B3.1. Niveis de organización da 
materia viva.  

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

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

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

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

▪ CAA 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

 

UD3. Nutrición e alimentación 
 
 

 

 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

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

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

▪ BXB3.12.1. Deseña hábitos 
nutricionais saudables mediante a 
elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais 
presentes neles e o seu valor 
calórico. 

▪ CAA 

▪ CD 

▪ c 

▪ m 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CSC 

▪ f 

▪ m 

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

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

▪ BXB3.14.1. Determina e identifica, 
a partir de gráficos e esquemas, os 
órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de 
nutrición, e relaciónao coa súa 
contribución no proceso. 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 
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▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

 

             UD4. Percepción, comunicación e movemento 

 

▪ f 

▪ m 

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

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

▪ B3.18. Describir os procesos 
implicados na función de relación, 
e os sistemas e aparellos 
implicados, e recoñecer e 
diferenciar os órganos dos 
sentidos e os coidados do oído e a 
vista. 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CAA 

 

 

             UD5. Reprodución, inmunidade e saúde. 
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▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.27. Análise dos métodos 
anticonceptivos. 

▪ B3.28. Doenzas de transmisión 
sexual: prevención. 

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ e 

▪ g 

▪ m 

▪ B3.29. Técnicas de reprodución 
asistida. 

▪ B3.28. Compilar información sobre 
as técnicas de reprodución asistida 
e de fecundación in vitro, para 
argumentar o beneficio que supuxo 
este avance científico para a 
sociedade. 

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

▪ CMCCT 

▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CCEC 

▪ f 

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

▪ f 

▪ m 

▪ B3.6. Doenzas infecciosas e non 
infecciosas.  

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CSC 

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

▪ CSIEE 

▪ CSC 
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▪ a 

▪ c 

▪ d 

▪ e 

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

▪ f 

▪ m 

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

▪ B3.9. Uso responsable de 
medicamentos. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

▪ a 

▪ b 

▪ c 

▪ m 

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

▪ B3.8. Recoñecer e transmitir a 
importancia que ten a prevención 
como práctica habitual e integrada 
nas súas vidas e as consecuencias 
positivas da doazón de células, 
sangue e órganos. 

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

▪ CSC 

▪ f 

▪ g  

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

▪ CSIEE 

 

▪ a 

▪ d 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

▪ CSC 

 

UD6. A dinámica da Terra. 

 

▪ f ▪ B4.10. Manifestacións da enerxía 
interna da Terra. 

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ g 

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

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

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

▪ CAA 

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ g 

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

▪ B4.13. Sismicidade en Galicia. 

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

▪ BXB5.13.1. Valora e describe o 
risco sísmico e, de ser o caso, 
volcánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar. 

▪ CAA 

▪ CSC 

 

UD7. A modelaxe do relevo. 
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▪ f ▪ B4.1. Modelaxe do relevo. 
Factores que condicionan o relevo 
terrestre. 

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ m 

▪ B4.4. Augas subterráneas: 
circulación e explotación. 

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

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

▪ CMCCT 

▪ CSC 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

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

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

▪ CMCCT 

▪ f 

▪ l 

▪ ñ 

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

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

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

▪ CCEC 

▪ CAA 

▪ f 

▪ g 

▪ m 

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

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

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

▪ CMCCT 

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

▪ CSC 

▪ CCEC 
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7.1.3. TEMPORALIZACIÓN 

 
Dado o carácter particular do Programa de Mellora, esta organización e secuenciación predeterminada dos 

distintos contidos en unidades didácticas é susceptible de sufrir modificacións, posto que, en último termo, será 

o contacto  directo co alumnado, o día a día na aula, as necesidades concretas dos alumnos en cada caso, incluso 

a actualidade, o que vaia marcando a pertinencia de tratar tal ou cal ou contido nun determinado momento. Con  

todo, como regra xeral, seguirase a seguinte periodización das unidades didácticas: 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

1-2-3 4-5 6-7 

 

    *  A UD1 aplicarase durante todo o curso. 

 

7.2 MATEMÁTICAS 
 

7.2.1 OBXECTIVOS   DA   ÁREA DE MATEMÁTICAS ORIENTADAS ÁS ENSINANZAS 

APLICADAS 

 

Os obxectivos xerais que para a E.S.O. marca o decreto na Comunidade Galega poden concretarse para esta  

materia nos seguintes: 

• Coñecer os números fraccionarios, representalos sobre a recta, operar con eles e utilizalos para a 

resolución de problemas. Coñecer as potencias de expoñente enteiro, e as súas propiedades, e a notación 

científica, e aplicalas na simplificación de operacións. 

• Coñecer os distintos tipos de números decimais e a súa relación coas fraccións. Obter a expresión 

aproximada dun número e manexar a notación científica. Resolver problemas con números decimais. 

Aproximacións e erros cometidos. 

• Coñecer e manexar a nomenclatura propia das sucesións e familiarizarse coa busca de regularidades 

numéricas. Coñecer e manexar con soltura as progresións aritméticas e xeométricas e aplicalas a situacións 

problemáticas. 

• Operar con expresións alxébricas. Traducir situacións da linguaxe natural á alxébrica. Resolver 

ecuacións de 1º e 2º grao. Formular e resolver problemas mediante ecuacións. Formular e resolver problemas 

mediante sistemas de ecuacións. 

• Coñecer o concepto de lugar xeométrico e aplicalo á definición de elementos xeométricos como a 

mediatriz, a bisectriz, etc. 

• Coñecer as características e propiedades dos distintos movementos no plano e aplicalas á resolución 

de problemas. 

• Coñecer os conceptos básicos da semellanza e os teoremas de Pitágoras e Tales e aplicalos á resolución 

de problemas. 

• Coñecer as características e propiedades das figuras espaciais (poliédricas, corpos de revolución e 

outras). Calcular áreas de figuras planas e espaciais. Calcular volumes de figuras espaciais. Manexar as 

coordenadas xeográficas e os fusos horarios, interpretar mapas e resolver problemas asociados. 

• Interpretar e representar gráficas e asociar gráficas ás súas expresións analíticas. Manexar con soltura 

funcións elementais, fundamentalmente lineais e cuadráticas, representándoas, interpretándoas e aplicándoas 

en contextos variados. Utilizar as distintas formas de ecuacións da recta. 

• Coñecer os diferentes métodos de selección dunha mostra estatística, resumir nunha táboa de 

frecuencias unha serie de datos estatísticos e facer o gráfico axeitado para a súa visualización. Coñecer e 
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calcular os parámetros estatísticos de centralización e de desviación, debuxar diagramas de caixa e bigotes, e 

interpretar o seu significado. 

 

 

7.2.2   CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

E           COMPETENCIAS CLAVE 

 

UD1. Números racionais  

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B2.2. Xerarquía de B2.1. Utilizar as MAPB2.1.2. Distingue, ao achar CMCCT 

operacións. propiedades dos o decimal equivalente a unha  

B2.3. Números números racionais e fracción, entre decimais finitos e  

decimais e racionais. decimais para operar decimais infinitos periódicos, e  

Transformación de con eles, utilizando a indica, nese caso, o grupo de  

fraccións en decimais e forma de cálculo e decimais que se repiten ou  

viceversa. Números notación adecuada, para forman período.  

decimais exactos e resolver problemas, e 
  

MAPB2.1.4. Distingue e 

emprega técnicas adecuadas para 

realizar aproximacións por 

defecto e por exceso dun número 

en problemas contextualizados, e 

xustifica os seus procedementos. 

 

periódicos. presentando os  

B2.4. Operacións con resultados coa precisión  

fraccións e decimais. requirida.  

Cálculo aproximado e   

redondeo. Erro   

cometido.   

B2.5. Elaboración e 
 MAPB2.1.5. Aplica 

axeitadamente técnicas de 

truncamento e redondeo en 

problemas contextualizados, 

recoñecendo os erros de 

aproximación en cada caso para 

determinar o procedemento máis 

axeitado. 

 

utilización de   

estratexias para o   

cálculo mental, para o   

cálculo aproximado e   

para o cálculo con   

calculadora ou outros   

medios tecnolóxicos.   

  MAPB2.1.6. Expresa o resultado  

  dun problema, utilizando a  

  unidade de medida adecuada, en  

  forma de número decimal,  

  redondeándoo se é necesario coa  

  marxe de erro ou precisión  

  requiridas, de acordo coa  

  natureza dos datos.  

  MAPB2.1.7. Calcula o valor de  

  expresións numéricas de  

  números enteiros, decimais e  

  fraccionarios mediante as  

  operacións elementais e as  
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  potencias de números naturais e  

  expoñente enteiro, aplicando  

  correctamente a xerarquía das  

  operacións.  

  MAPB2.1.8. Emprega números  

  racionais e decimais para  

  resolver problemas da vida cotiá, 

e analiza a coherencia da 

solución. 

 

 

UD2. Potencias e raíces 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B2.1. Potencias de B2.1. Utilizar as MAPB2.1.1. Aplica as CMCCT 

números naturais con propiedades dos propiedades das potencias para  

expoñente enteiro. números racionais e simplificar fraccións cuxos  

Significado e uso. decimais para operar numeradores e denominadores  

Potencias de base 10. con eles, utilizando a son produtos de potencias.  

Aplicación para a forma de cálculo e 
  

MAPB2.1.3. Expresa certos 

números moi grandes e moi 

pequenos en notación 

científica, opera con eles, con e 

sen calculadora, e utilízaos en 

problemas contextualizados. 

 

expresión de números notación adecuada, para  

moi pequenos. resolver problemas, e  

Operacións con presentando os  

números expresados en resultados coa precisión  

notación científica. requirida.  

Aplicación a problemas   

extraídos do ámbito 
 MAPB2.1.6. Expresa o 

resultado dun problema, 

utilizando a unidade de medida 

adecuada, en forma de número 

decimal, redondeándoo se é 

necesario coa marxe de erro ou 

precisión requiridas, de acordo 

coa natureza dos datos. 

 

social e físico.   

B2.2. Xerarquía de   

operacións.   

B2.5. Elaboración e   

utilización de   

estratexias para o   

cálculo mental, para o   

cálculo aproximado e  MAPB2.1.7. Calcula o valor de  

para o cálculo con  expresións numéricas de  

calculadora ou outros  números enteiros, decimais e  

medios tecnolóxicos.  fraccionarios mediante as  

  operacións elementais e as  

  potencias de números naturais e  

  expoñente enteiro, aplicando  

  correctamente a xerarquía das  

  operacións.  
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UD3.   Polinomios, ecuacións e sistemas 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

   clave 

B2.8. Transformación B2.3. Utilizar a MAPB2.3.1. Suma, resta e CMCCT 

de expresión alxébricas linguaxe alxébrica para multiplica polinomios, expresa o 

cunha indeterminada. expresar unha resultado en forma de polinomio 

Igualdades notables. propiedade ou relación ordenado e aplícao a exemplos 

Operacións elementais dada mediante un da vida cotiá. 

con polinomios. enunciado, extraendo a 
 

MAPB2.3.2. Coñece e utiliza as 

identidades notables 

correspondentes ao cadrado dun 

binomio e unha suma por 

diferenza, e aplícaas nun 

contexto adecuado. 

B2.9. Ecuacións de información relevante e 

segundo grao cunha transformándoa. 

incógnita. Resolución B2.4. Resolver 

por distintos métodos. problemas da vida cotiá 

B2.10. Sistemas lineais nos que se precise a 

de dúas ecuacións con formulación e a 

dúas incógnitas. resolución de ecuacións MAPB2.4.1. Resolve ecuacións 

de segundo grao completas e 

incompletas mediante 

procedementos alxébricos e 

gráficos. 

Resolución. de primeiro e segundo 

B2.11. Resolución de grao, e sistemas lineais 

problemas mediante a de dúas ecuacións con 

utilización de ecuacións dúas incógnitas, 

e sistemas aplicando técnicas de MAPB2.4.2. Resolve sistemas 

 manipulación de dúas ecuacións lineais con 

 alxébricas, gráficas ou dúas incógnitas mediante 

 recursos tecnolóxicos, e procedementos alxébricos ou 

 valorar e contrastar os gráficos. 
 

resultados obtidos. 
 

 MAPB2.4.3. Formula 

  alxebricamente unha situación 

  da vida cotiá mediante 

  ecuacións de primeiro e segundo 

  grao, e sistemas lineais de dúas 

  ecuacións con dúas incógnitas, 

  resólveas e interpreta 

  criticamente o resultado obtido. 

 

UD4.  Sucesións 

  

Contidos Criterios de avaliación Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias clave 

B2.6. Investigación de B2.2. Obter e manipular MAPB2.2.1. Calcula • CMCCT 

regularidades, relacións expresións simbólicas termos dunha sucesión  

e propiedades que que describan sucesións numérica recorrente  

aparecen en conxuntos numéricas, observando usando a lei de  

de números. Expresión regularidades en casos formación a partir de  

usando linguaxe sinxelos que inclúan termos anteriores.  
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alxébrica. patróns recursivos. MAPB2.2.2.       Obtén 

unha lei de formación 

ou fórmula para o 

termo xeral dunha 

sucesión sinxela de 

números enteiros ou 

fraccionarios. 

 

B2.7. Sucesións   

numéricas. Sucesións B2.3. Utilizar a  

recorrentes. linguaxe alxébrica para  

Progresións aritméticas expresar unha  

e xeométricas. propiedade ou relación  

 dada mediante un  

 enunciado, extraendo a  

 información relevante e 

transformándoa. 

 

MAPB2.2.3. Valora e 

identifica a presenza 

recorrente das 

sucesións na natureza e 

resolve problemas 

asociados a estas. 

 

UD5.  Xeometría do plano 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B3.1. Xeometría do B3.1. Recoñecer e MAPB3.1.1. Coñece as CMCCT 

plano: mediatriz dun describir os elementos e propiedades dos puntos da CCEC 

segmento e bisectriz as propiedades mediatriz dun segmento e da  

dun ángulo; ángulos e características das bisectriz dun ángulo.  

as súas relacións; 

perímetros e áreas de 

polígonos; lonxitude e 

área        de       figuras 

circulares. Propiedades. 

figuras planas, os corpos 

xeométricos elementais 

e as súas configuracións 

xeométricas 

  

MAPB3.1.2. Utiliza as 

propiedades da mediatriz e a 

bisectriz para resolver problemas 

xeométricos sinxelos. 

 

MAPB3.1.3. Manexa as 

relacións entre ángulos definidos 

por rectas que se cortan ou por 

paralelas cortadas por unha 

secante, e resolve problemas 

xeométricos sinxelos nos que 

interveñen ángulos. 

 

B3.3. Teorema de Tales. B3.2. Utilizar o teorema  

División dun segmento de Tales e as fórmulas  

en partes proporcionais. usuais para realizar  

Aplicación á resolución medidas indirectas de  

de problemas. elementos inaccesibles  

B3.4. Translacións, e para obter medidas de  

xiros e simetrías no lonxitudes, de exemplos  

plano tomados da vida real, de MAPB3.1.4. Calcula o perímetro  

B3.5. Uso de representacións de polígonos, a lonxitude de  

ferramentas artísticas como pintura circunferencias e a área de  

pedagóxicas adecuadas, ou arquitectura, ou da polígonos e de figuras circulares  

entre elas as resolución de en problemas contextualizados,  

tecnolóxicas, para problemas xeométricos. aplicando fórmulas e técnicas  

estudar formas, B3.3. Calcular adecuadas.  

configuracións e (ampliación ou 
  

MAPB3.2.1. Divide un 
 

relacións xeométricas redución) as  
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 dimensións reais de segmento en partes 

proporcionais a outros dados e 

establece relacións de 

proporcionalidade entre os 

elementos homólogos de dous 

polígonos semellantes 

 

 figuras dadas en mapas  

 ou planos, coñecendo a  

 escala.  

 

 B3.4. Recoñecer as   

transformacións que 

levan dunha figura a 

outra mediante 

movemento no plano, 

aplicar os referidos 

movementos e analizar 

deseños cotiáns, obras 

de arte e configuracións 

presentes na natureza. 

MAPB3.2.2. Recoñece 

triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza 

o teorema de Tales para o cálculo 

indirecto de lonxitudes. 

MAPB3.3.1. Calcula dimensións 

reais de medidas de lonxitudes 

en   situacións   de semellanza 

(planos, mapas, fotos   aéreas, 

 etc.). 

 MAPB3.4.1. Identifica os 

 elementos máis característicos 

 dos movementos no plano 

 presentes na natureza, en 

 deseños cotiáns ou obras de arte. 

 MAPB3.4.2. Xera creacións 

 propias mediante a composición 

 de movementos, empregando 

 ferramentas tecnolóxicas cando 

 sexa necesario. 

 

UD6.  Xeometría do espazo 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B3.2. Xeometría do B3.1. Recoñecer e MAPB3.1.3. Manexa as CMCCT 

espazo: áreas e describir os elementos e relacións entre ángulos definidos 

volumes. as propiedades por rectas que se cortan ou por 

B3.3. Teorema de Tales. características das paralelas cortadas por unha 

División dun segmento figuras planas, os secante, e resolve problemas 

en partes proporcionais. corpos xeométricos xeométricos sinxelos nos que 

Aplicación á resolución elementais e as súas interveñen ángulos. 
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de problemas. 

B3.5. Uso de 

ferramentas 

pedagóxicas adecuadas, 

entre elas as 

configuracións 

xeométricas 

B3.2. Utilizar o teorema 

de Tales e as fórmulas 

usuais para realizar 

MAPB3.1.5. Calcula áreas e 

volumes de poliedros regulares e 

corpos de revolución en 

problemas contextualizados, 

aplicando fórmulas e técnicas 
 
 

 

 
 

tecnolóxicas, para medidas indirectas de adecuadas.  

estudar  formas, 

configuracións   e 

relacións xeométricas. 

B3.6. O  globo 

terráqueo. Coordenadas 

xeográficas. Latitude e 

elementos inaccesibles 

e para obter medidas de 

lonxitudes, de exemplos 

tomados da vida real, de 

representacións 

artísticas como pintura 

MAPB3.2.2. Recoñece 

triángulos semellantes e, en 

situacións de semellanza, utiliza 

o teorema de Tales para o cálculo 

indirecto de lonxitudes. 

lonxitude dun punto. ou arquitectura, ou da MAPB3.5.1. Sitúa sobre o globo 

terráqueo o Ecuador, os polos, os 

meridianos e os paralelos, e é 

capaz de situar un punto sobre o 

globo terráqueo coñecendo a súa 

latitude e a súa lonxitude 

 resolución de 

 problemas xeométricos. 

 B3.5. Interpretar o 

 sentido das 

 coordenadas 

 xeográficas e a súa 

 aplicación na 

 localización de puntos. 

 

UD7.  Funcións   

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B4.1. Análise e B4.1. Coñecer os MAPB4.1.1. Interpreta o CMCCT 

descrición cualitativa elementos que comportamento dunha función 

de gráficas que interveñen no estudo dada graficamente, e asocia 

representan fenómenos das funcións e a súa enunciados de problemas 

do ámbito cotián e representación gráfica. contextualizados a gráficas. 

doutras materias. 

B4.2. Análise dunha 

situación a partir do 

estudo das 

características locais e 

globais da gráfica 

correspondente. 

B4.3.       Análise       e 

comparación de 

  

 MAPB4.1.2. Identifica as 

características máis salientables 

dunha gráfica, e interprétaos 

dentro do seu contexto. 

 MAPB4.1.3. Constrúe unha 

gráfica a partir dun enunciado 

contextualizado, e describe o 

fenómeno exposto. 

situacións de  MAPB4.1.4. Asocia 

dependencia funcional  razoadamente expresións 

dadas mediante táboas e  analíticas sinxelas a funcións 

enunciados.  dadas graficamente. 

B4.7. Utilización de   
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calculadoras gráficas e   

software específico   

para a construción e 

interpretación de 

gráficas. 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

UD8.  Funcións lineais e cadráticas 

 

 

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B4.3. Análise e B4.2. Identificar MAPB4.1.4. Asocia CMCCT 

comparación de relacións da vida cotiá e razoadamente expresións 

situacións de doutras materias que analíticas sinxelas a funcións 

dependencia funcional poden modelizarse dadas graficamente. 

dadas mediante táboas e mediante unha función 
 

MAPB4.2.1. Determina as 

formas de expresión da 

ecuación da recta a partir dunha 

dada (ecuación punto- 

pendente, xeral, explícita e por 

dous puntos), identifica puntos 

de corte e pendente, e 

represéntaas graficamente. 

enunciados. lineal, valorando a 

B4.4. Utilización de utilidade da descrición 

modelos lineais para deste modelo e dos seus 

estudar situacións parámetros, para 

provenientes de describir o fenómeno 

diferentes ámbitos de analizado. 

coñecemento e da vida B4.3. Recoñecer 

cotiá, mediante a 

confección da táboa, a 

representación gráfica e 

a obtención da 

expresión alxébrica. 

situacións de relación 

funcional que necesitan 

ser descritas mediante 

funcións cadráticas, 

calculando os seus 

MAPB4.2.2. Obtén a expresión 

analítica da función lineal 

asociada a un enunciado e 

represéntaa. 

B4.5. Expresións da parámetros e as súas MAPB4.3.1. Representa 

ecuación da recta características. graficamente unha función 

B4.6. Funcións  polinómica de grao 2 e describe 

cadráticas.  as súas características. 

Representación gráfica. 
  

 
MAPB4.3.2. Identifica e 

describe situacións da vida 

cotiá que poidan ser 

modelizadas mediante funcións 

cuadráticas, estúdaas e 

represéntaas utilizando medios 

tecnolóxicos cando sexa 

necesario. 

Utilización para  

representar situacións  

da vida cotiá.  

B4.7. Utilización de  

calculadoras gráficas e  

software específico  

para a construción e  

interpretación de  

gráficas.  
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UD9. Estatística 

 

 

 Contidos   Criterios de avaliación  Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

B5.1. Fases e tarefas 

dun estudo estatístico. 

Poboación e mostra. 

Variables estatísticas: 

cualitativas, discretas e 

continuas. 

B5.2. Métodos de 

selección dunha mostra 

estatística. 

Representatividade 

dunha mostra. 

B5.3. Frecuencias 

absolutas, relativas e 

acumuladas. 

Agrupación de datos en 

intervalos. 

B5.4. Gráficas 

estatísticas: construción 

e interpretación. 

B5.5. Parámetros de 

posición: media, moda, 

mediana e cuartís. 

Cálculo, interpretación e 

propiedades. 

B5.6. Parámetros de 

dispersión: rango, 

percorrido 

intercuartílico   e 

desviación típica. 

Cálculo    e 

interpretación. 

B5.7. Diagrama de 

caixa e bigotes. 

B5.8. Interpretación 

conxunta da media e a 

B5.1.    Elaborar 

informacións 

estatísticas    para 

describir un conxunto 

de datos mediante 

táboas e   gráficas 

adecuadas á situación 

analizada, e xustificar 

se as conclusións son 

representativas para a 

poboación estudada. 

B5.2. Calcular e 

interpretar os 

parámetros de posición 

e de dispersión dunha 

variable estatística para 

resumir os datos e 

comparar distribucións 

estatísticas. 

B5.3. Analizar e 

interpretar a 

información estatística 

que aparece nos medios 

de comunicación, e 

valorar a súa 

representatividade e 

fiabilidade 

MAPB5.1.1. Distingue 

poboación e mostra, e xustifica 

as diferenzas en problemas 

contextualizados. 

CMCCT 

CCL 

MAPB5.1.2. Valora a 

representatividade dunha mostra 

a través do procedemento de 

selección, en casos sinxelos. 

MAPB5.1.3. Distingue entre 

variable cualitativa, cuantitativa 

discreta e cuantitativa continua, e 

pon exemplos. 

MAPB5.1.4. Elabora táboas de 

frecuencias, relaciona os tipos de 

frecuencias e obtén información 

da táboa elaborada. 

MAPB5.1.5. Constrúe, coa 

axuda de ferramentas 

tecnolóxicas, de ser necesario, 

gráficos estatísticos adecuados a 

distintas situacións relacionadas 

con variables asociadas a 

problemas sociais, económicos e 

da vida cotiá. 

MAPB5.1.6. Planifica o proceso 

para a elaboración dun estudo 

estatístico, de xeito individual ou 

en grupo. 

MAPB5.2.1. Calcula e interpreta 

as medidas de posición dunha 

variable estatística para 

proporcionar un resumo dos 

datos. 
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desviación típica. 

B5.9. Aplicacións 

informáticas que 

faciliten o tratamento de 

datos estatísticos. 

MAPB5.2.2. Calcula os 

parámetros de dispersión dunha 

variable estatística (con 

calculadora e con folla de 

cálculo) para comparar a 

representatividade da media e 

describir os datos. 

MAPB5.3.1.  Utiliza  un 

vocabulario axeitado para 
 
 

 
 

  describir, analizar e interpretar 

información estatística nos 

medios de comunicación e 

noutros ámbitos da vida cotiá. 

 

MAPB5.3.2. Emprega a 

calculadora e medios 

tecnolóxicos para organizar os 

datos, xerar gráficos estatísticos 

e calcular parámetros de 

tendencia central e dispersión. 

MAPB5.3.3. Emprega medios 

tecnolóxicos para comunicar 

información resumida e 

relevante sobre unha variable 

estatística que analizase. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

7.2.3 TEMPORALIZACIÓN 

 

 

Comezarase co bloque Números e álxebra por ser base para o desenvolvemento das seguintes xa que dotará ó  

alumno de importantes ferramentas para a resolución de problemas. Logo abordarase o bloque de Xeometría, 

e por último os bloques de Funcións e Estatística e probabilidade, intrinsecamente relacionados. 

Concretamente teríamos: 

 

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre 

Unidades didácticas Unidades didácticas Unidades didácticas 

1-2-3 4-5-6 7-8-9 

 
O bloque de Procesos, métodos e actitudes en matemáticas tratarase durante todo o curso.
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7.3 FÍSICA E QUÍMICA 

 

7.3.1  OBXECTIVOS, CONTIDOS, ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS 
 

Bloque 1. A actividade científica 
 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

• f 

• h 

B1.1. Método 

científico: etapas. 

B1.2. Utilización 

das tecnoloxías da 

información 

e da 

comunicación. 

B1.1. Recoñecer e 

identificar as 

características 

do método 

científico. 

FQB1.1.1. 

Formula hipóteses 

para explicar 

fenómenos cotiáns 

utilizando teorías e 

modelos 

científicos. 

• CAA 

• CMCCT 

• f 

• h 

B1.1.  Método 

científico: etapas. 

B1.2. Utilización 

das tecnoloxías da 

información 

e da 

comunicación. 

B1.1. Recoñecer e 

identificar as 

características 

do método 

científico. 

FQB1.1.2. 

Rexistra 

observacións, 

datos e resultados 

de maneira 

organizada e 

rigorosa,   e 

comunícaos 

oralmente e por 

escrito, utilizando 

esquemas, 

gráficos, táboas e 

expresións 

matemá- 

ticas. 

• CCL 

• CMCCT 

• f 

• m 

B1.3. Aplicacións 

da ciencia á vida 

cotiá e á 

sociedade. 

B1.2. Valorar  a 

investigación 

científica e o seu 

impacto  na 

industria e no 

desenvolvemento 

da 

sociedade. 

FQB1.2.1. 

Relaciona a 

investigación 

científica 

coas aplicacións 

tecnolóxicas na 

vida cotiá. 

• CAA 

• CCEC 

• CMCCT 
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• f B1.4. Medida de 

magnitudes. 

Sistema Interna- 

cional de 

B1.3. Aplicar os 

procedementos 

científicos para 

determinar 

FQB1.3.1. 

Establece 

relacións entre 

magnitudes 

• CMCCT 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 Unidades. 

Notación 

científica. 

B1.5. Erros. 

B1.6. Traballo no 

laboratorio. 

magnitudes e e unidades,  

expresar os utilizando 

resultados preferentemente o 

co erro Sistema 

correspondente. Internacional de 

 Unidades e a 

 notación científica 

 par . Realiza 

 transformacións 

 de unidades 

 utilizando os 

 factores de 

 conversión. 

 a expresar os 

 resultados 

 correctamente. 

• f B1.4. Medida de B1.3. Aplicar os FQB1.3.2. Realiza • CAA 

magnitudes. 

Sistema Interna- 

procedementos 

científicos para 

medicións 

prácticas de 

• CMCCT 

cional de determinar magni-  

Unidades. magnitudes e tudes físicas da  

Notación expresar os vida cotiá  

científica. resultados empregando o  

B1.5. Erros. co erro material e  

B1.6. Traballo no correspondente. instrumentos  

laboratorio.  apropiados, e  

  expresa os  

  resultados  

  correctamente no  

  Sistema  

  Internacional  

  de Unidades.  

• f B1.6. Traballo no 

laboratorio. 

B1.4. Recoñecer FQB1.4.1. • CMCCT 

os materiais e Identifica material 

instrumentos e instrumentos 

básicos presentes básicos de 

no laboratorio de laboratorio e 

física e dequímica, coñece a súa forma 

e describir e de utilización para 

respectar as a realización de 
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normas de experiencias, 

seguridade e de respectando as 

eliminación de normas de 

residuos para a seguridade e 

  protección 

ambiental. 

identificando 

actitudes e 

medidas de 

actuación preven- 

tivas. 

 

• e B1.7. Procura e 

tratamento de 

información. 

B1.2. Utilización 

das tecnoloxías da 

información 

e da 

comunicación. 

B1.5. Interpretar a FQB1.5.2. 

Identifica as 

principais 

características 

ligadas  á 

fiabilidade e á 

obxectividade do 

fluxo 

de información 

existente en 

internet e noutros 

medios dixitais. 

• CAA 

• f 

• h 

• i 

información sobre 

temas 

científicos de 

carácter 

divulgativo que 

• CCL 

• CMCCT 

• CD 

• CSC 

 aparece  

 en publicacións e  

 medios de  

 comunicación.  

• b B1.1. Método B1.6. Desenvolver FQB1.6.1. Realiza • CAA 

• e 

• f 

• g 

• h 

• i 

científico: etapas. 

B1.2. Utilización 

das tecnoloxías da 

información 

e da 

comunicación. 

pequenos traballos 

de inves- 

tigación en que se 

poña en práctica a 

aplicación 

do método 

pequenos traballos 

de investigación 

sobre algún tema 

obxecto de estudo 

apli- 

cando o método 

• CCL 

• CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

 B1.4. Medida de científico e a científico, e  

 magnitudes. utilización das utilizando as TIC  

 Sistema Interna- TIC. para a procura e a  

 cional de  selección de  

 Unidades.  información e  

 Notación  presentación de  

 científica.  conclusións.  

 B1.5. Erros.    

 B1.6. Traballo no    

 laboratorio.    

 B1.8. Proxecto de    

 investigación.    

• B1.1.  Método 

científico: etapas. 

B1.2. Utilización 

das tecnoloxías da 

información 

B1.6. 

Desenvolver 

pequenos traballos 

de investigación 

en que se poña en 

FQB1.6.2. 

Participa, valora, 

xestiona e respecta 

o traballo 

individual e en 

• CSIEE 

• b • CSC 

• e  

• f  

• g  
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• h e da 

comunicación. 

B1.4. Medida de 

magnitudes. 

práctica a 

aplicación 

do método 

científico  e a 

equipo.  

• i  

 

 Sistema 

Internacional de 

Unidades. 

Notación 

científica. 

B1.5. Erros. 

B1.6. Traballo no 

laboratorio. 

B1.8. Proxecto de 

investigación. 

utilización das 

TIC. 

  

 

Bloque 2. A materia 
 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

• f B2.1. Estrutura 

atómica. Modelos 

atómicos. 

B2.1.  Recoñecer 

que os  modelos 

atómicos  son 

instrumentos 

interpretativos  de 

diferentes teorías 

e a necesidade da 

súa utilización 

para a 

interpretación e a 

comprensión da 

estrutura interna da 

materia. 

FQB2.1.1. 

Representa o 

átomo, a partir do 

número atómico e 

o número másico, 

utilizando o 

modelo planetario. 

• CCEC 

• CMCCT 
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• f B2.1. Estrutura 

atómica. Modelos 

atómicos. 

B2.1.  Recoñecer 

que os  modelos 

atómicos  son 

instrumentos 

interpretativos  de 

diferentes teorías 

e a necesidade da 

súa utilización 

para a interpre- 

tación  e  a 

comprensión da 

estrutura  interna 

da 

materia. 

FQB2.1.2. 

Describe as 

características das 

partículas 

subatómicas 

básicas e a súa 

localización 

no átomo. 

• CMCCT 

• f B2.1. Estrutura B2.1. Recoñecer AFQB2.1.3. • CMCCT 
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 atómica. Modelos que os modelos Relaciona a  

atómicos. atómicos son notación Z X co 

 instrumentos núme- 

 interpretativos de ro atómico e o 

 diferentes teorías número másico, 

 e a necesidade da determinando o 

 súa utilización número de cada 

 para a interpre- tipo de partículas 

 tación e a subatómicas 

 comprensión da básicas. 

 estrutura interna  

 da  

 materia.  

• f B2.2. Isótopos. B2.2. Analizar a FQB2.2.1. Explica • CMCCT 

• m B2.3. Aplicacións 

dos isótopos. 

utilidade científica 

e tecnolóxica 

en que consiste un 

isótopo e 

• CSC 

  dos isótopos comenta  

  radioactivos. aplicacións dos  

   isótopos  

   radioactivos, a  

   problemática dos  

   residuos  

   orixinados e as  

   solu-  

   cións para a súa  

   xestión.  

• f B2.4. Sistema B2.3. Interpretar a FQB2.3.1. • CMCCT 

• l periódico dos 

elementos. 

ordenación dos 

elementos na 

Xustifica a actual 

ordenación dos 

  táboa periódica e elementos en 

  recoñecer os máis grupos e períodos 

  relevantes a na táboa periódica. 
  

partir dos seus 

símbolos. 

 

  FQB2.3.2. 

Relaciona as 

• CMCCT 

   principais 

   propiedades 

   de metais, non 

   metais e gases 

   nobres coa súa 

   posición na táboa 

   periódica e coa súa 

   tendencia 

   a formar ións, 

   tomando como 

   referencia o gas 
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   nobre máis 

próximo. 

 

• f B2.5. Unións entre 

átomos: moléculas 

e cristais. 

B2.6. Masas 

atómicas  e 

moleculares. 

B2.4.  Describir 

como se unen os 

átomos   para 

formar estruturas 

máis complexas e 

explicar     as 

propiedades  das 

agrupacións 

resultantes. 

FQB2.4.1. Explica 

o proceso de 

formación dun ión 

a partir do átomo 

correspondente, 

utilizando 

a notación 

adecuada  para a 

súa 

representación. 

• CMCCT 

• f B2.5. Unións entre B2.4. Describir FQB2.4.2. Explica • CMCCT 

átomos: moléculas como se unen os como algúns 

e cristais. átomos para átomos tenden a 

B2.6. Masas formar estruturas agruparse para 

atómicas e máis complexas e formar moléculas 

moleculares. explicar as interpretando 

 propiedades das este feito en 

 agrupacións substancias de uso 

 resultantes. frecuente, e cal- 

  cula as súas masas 

  moleculares. 

• e B2.7. Elementos e 2.5. Diferenciar FQB2.5.1. • CMCCT 

• f 

• m 

• o 

compostos de 

especial inte- 

rese con 

aplicacións 

entre átomos e 

moléculas, e entre 

elementos e 

compostos         en 

Recoñece os 

átomos e as 

moléculas 

que compoñen 

 industriais, substancias de substancias de uso 

 tecnolóxicas e uso frecuente e frecuente, e 

 biomédicas. coñecido. clasifícaas en 

   elementos ou 

   compostos, 

   baseán- 

   dose na súa 

   fórmula química. 

• e B2.7. Elementos e B2.5. Diferenciar FQB2.5.2. • CAA 

• f 

• m 

• o 

compostos de 

especial inte- 

rese con 

aplicacións 

industriais, 

entre átomos e 

moléculas, e 

entre elementos e 

compostos en 

substancias de 

Presenta, 

utilizando as TIC, 

as propiedades e 

aplicacións dalgún 

elemento ou 

• CCL 

• CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

 tecnolóxicas e uso frecuente e composto químico  

 biomédicas. coñecido. de especial  

   interese a partir  
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   dunha 

procura guiada de 

información 

bibliográfica e di- 

xital. 

 

• f B2.8. Formulación B2.6. Formular e FQB2.6.1. Utiliza • CCL 

e nomenclatura de 

compostos 

nomear compostos 

binarios 

a linguaxe química 

para nomear e 
• CMCCT 

binarios seguindo seguindo as formular  

as normas IUPAC. normas IUPAC. compostos  

  binarios seguindo  

  as  

  normas IUPAC.  

 
 

Bloque 3. Os cambios 
 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

• f B3.1. Reacción B3.1. Describir a 

nivel molecular o 

proceso polo 

que os reactivos se 

transforman en 

produtos, en 

termos da teoría de 

colisións. 

FQB3.1.1. • CMCCT 

química. Representa e 

 interpreta unha 

 reacción 

 química a partir da 

 teoría atómico- 

 molecular e a 

 teoría de colisións. 

• b B3.2. Cálculos B3.2. Deducir a lei FQB3.2.1. • CMCCT 

• f estequiométricos 

sinxelos. 

de conservación da 

masa e recoñecer 

Recoñece os 

reactivos e os 

 B3.3. Lei de reactivos e produtos 

 conservación da produtos a través a partir da 

 masa. de experiencias representación de 

  sinxelas no reaccións 

  laboratorio ou de químicas 

  simulcións sinxelas, e 

  dixitais. comproba 

   experimentalment 

   e que se cumpre a 

   lei de 

   conservación da 

   masa. 

   FQB3.2.2. 

Realiza os cálculos 

estequiométricos 

• CMCCT 



39  

   necesarios para a 

verificación da lei 

de conservación da 

masa en reaccións 

químicas sinxelas. 

 

• f B3.4. Velocidade B3.3. Comprobar 

mediante 

experiencias 

sinxelas 

de laboratorio  a 

influencia de 

determinados fac- 

tores na 

velocidade das 

reaccións 

químicas. 

FQB3.3.1. Propón • CMCCT 

de reacción. o 

 desenvolvemento 

 dun 

 experimento 

 sinxelo que 

 permita 

 comprobar o 

 efecto da 

 concentración dos 

 reactivos na 

 veloci- 

 dade de formación 

 dos produtos 

 dunha reacción 

 química, e 

 xustifica este 

 efecto en termos 

 da teo- 

 ría de colisións. 

• f B3.4. Velocidade B3.3. Comprobar FQB3.3.2. • CMCCT 

de reacción. mediante Interpreta 

 experiencias situacións cotiás 

 sinxelas en que a 

 de laboratorio a temperatura inflúa 

 influencia de significativamente 

 determinados fac- na velocidade da 

 tores na reacción. 

 velocidade das  

 reaccións  

 químicas.  

• e B3.5. Aquímica na B3.4. Valorar a FQB3.4.1. • CMCCT 

• f 

• h 

• m 

sociedade e o 

ambiente. 

importancia da 

industria química 

na sociedade e a 

súa influencia no 

Describe o 

impacto ambiental 

do 

dióxido de 

• CSC 

  ambiente. carbono, os óxidos  

   de xofre, os óxidos  

   de nitróxeno e os  

   CFC e outros gases  
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   de efecto 

invernadoiro,  en 

relación cos 

problemas 

ambien- 

tais de ámbito 

global. 

 

• e B3.5. A química 

na sociedade e o 

ambiente. 

B3.4. Valorar a FQB3.4.2. • CMCCT 

• f 

• h 

• m 

importancia da 

industria química 

na sociedade e a 

súa influencia no 

Defende 

razoadamente a 

influencia 

que o 

• CSC 

 ambiente. desenvolvemento  

  da industria  

  química tivo  

  no progreso da  

  sociedade, a partir  

  de fontes  

  científicas de  

  distinta  

  procedencia.  

 

 

Bloque 4. Electricidade e magnetismo 
 

 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 

• f B4.1. Carga 

eléctrica. 

B4.2. Forza 

eléctrica. 

B4.1. Coñecer os 

tipos de cargas 

eléctricas, o 

seu papel na 

constitución  da 

materia e as carac- 

terísticas  das 

forzas que  se 

manifestan entre 

elas. 

FQB4.1.1. Explica 

a relación entre as 

cargas eléctricas e 

a constitución da 

materia, e asocia a 

carga eléctrica dos 

corpos cun exceso 

ou defecto 

de electróns. 

• CMCCT 

• f B4.1. Carga 

eléctrica. 

B4.2. Forza 

eléctrica. 

B4.1. Coñecer os 

tipos de cargas 

eléctricas, o 

seu      papel      na 

constitución da 

materia e as carac- 

terísticas das 

forzas     que     se 

FQB4.1.2. 

Relaciona 

cualitativamente a 

forza eléctrica que 

existe entre dous 

corpos coa súa 

carga e a distancia 

que os separa, e 

• CCEC 

• CMCCT 
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  manifestan entre 

elas. 

establece 

analoxías e 

diferenzas entre as 

forzas gravitato- 

ria e eléctrica. 

 

• f B4.1. Carga B4.2. Interpretar 

fenómenos 

eléctricos 

mediante o modelo 

de carga eléctrica e 

valorar a impor- 

tancia  da 

electricidade na 

vida cotiá. 

FQB4.2.1. • CMCCT 

eléctrica. Xustifica 

 razoadamente 

 situacións 

 cotiás nas que se 

 poñan de 

 manifesto 

 fenómenos 

 relacionados coa 

 electricidade 

 estática. 

• b B4.3. Imáns. Forza B4.3. Xustificar FQB4.3.1. • CMCCT 

• f 

• g 

magnética. cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos e 

Recoñece 

fenómenos 

magnéticos 

  valorar a identificando o 

  contribución do imán como fonte 

  magne- natural do 

  tismo no magnetismo, e 

  desenvolvemento describe a súa 

  tecnolóxico. acción sobre 

   distintos 

   tipos de 

   substancias 

   magnéticas. 

• b B4.3. Imáns. Forza B4.3. Xustificar FQB4.3.2. • CMCCT 

• f 

• g 

magnética. cualitativamente 

fenómenos 

magnéticos e 

Constrúe un 

compás elemental 

para localizar o 

• CSIEE 

  valorar a norte empregando  

  contribución do o campo  

  magnetismo no magnético  

  desenvolvemento terrestre, e  

  tecnolóxico. describe o  

   procedemento  

   seguido  

   para facelo.  

• f B4.4. Electroimán. 

B4.5. 

Experimentos de 

B4.4. Comparar os 

tipos de imáns, 

analizar o 

FQB4.4.1. 

Comproba e 

establece a 

• CMCCT 
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 Oersted e Faraday. seu relación  

comportamento e entre o paso de 

deducir mediante corrente eléctrica e 

experiencias as o magnetis- 

características das mo, construíndo 

forzas magnéticas un electroimán. 

postas de  

manifesto, así  

como a súa  

relación coa  

corrente eléctrica.  

• f B4.4. Electroimán. B4.4. Comparar os FQB4.4.2. • CD 

B4.5. 

Experimentos de 

tipos de imáns, 

analizar o 

Reproduce os 

experimentos de 

• CMCCT 

Oersted e Faraday. seu Oersted e de  

 comportamento e Faraday no  

 deducir mediante laboratorio ou  

 experiencias as mediante si-  

 características das muladores  

 forzas magnéticas virtuais,  

 postas de deducindo que a  

 manifesto, así electricidade  

 como a súa e o magnetismo  

 relación son dúas  

 coa corrente manifestacións  

 eléctrica. dun mesmo  

  fenómeno.  

• b B4.6. Forzas da B4.5.  Recoñecer 

as forzas  que 

aparecen   na 

natureza e  os 

fenómenos 

asociados a elas. 

FQB4.5.1. Realiza • CCL 

• e 

• f 

• g 

• h 

natureza. un informe, 

empregando as 

TIC, a partir de 

observacións ou 

busca guiada de 

• CD 

• CMCCT 

• CSIEE 

  información que  

  relacione as forzas  

  que apare-  

  cen na natureza e  

  os fenómenos  

  asociados a elas.  

 

Bloque 5. Enerxía 
 

Obxectivos Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de 

aprendizaxe 

Competencias 

clave 
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• e 

• f 

• g 

• h 

• m 

B5.1. Fontes de 

enerxía. 

B5.1. Identificar e 

comparar as fontes 

de enerxía 

empregadas   na 

vida diaria  nun 

contexto  global 

que  implique 

aspectos 

económicos    e 

ambientais. 

FQB5.1.1. 

Compara as 

principais fontes 

de 

enerxía  de 

consumo humano 

a partir  da 

distribución 

xeográfica dos 

seus recursos e os 

efectos 

ambientais. 

• CMCCT 

• CSC 

• e 

• f 

• g 

• h 

• m 

B5.1. Fontes de 

enerxía. 

B5.1. Identificar e 

comparar as fontes 

de   enerxía 

empregadas  na 

vida diaria nun 

contexto global 

que  implique 

aspectos 

económicos   e 

ambientais. 

FQB5.1.2. Analiza 

o predominio das 

fontes de 

enerxía 

convencionais 

frontes ás 

alternativas, 

eargumenta os 

motivos polos que 

estas últimas 

• CCL 

• CMCCT 

• f 

• m 

B5.2. Uso racional 

da enerxía. 

B5.2. Valorar  a 

importancia  de 

realizar un con- 

sumo responsable 

das  fontes 

enerxéticas. 

FQB5.2.1. 

Interpreta datos 

comparativos 

sobre a 

evolución do 

consumo de 

enerxía mundial, e 

propón     medidas 

que poidan 

contribuír  ao 

aforro individual e 

colectivo. 

• CMCCT 

• CSIEE 

• f 

• h 

B5.3. 

Electricidade e 

circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

B5.3. Explicar o 

fenómeno físico da 

corrente eléctrica e 

interpretar o 

significado       das 

magnitudes       de 

intensidade de 

corrente, diferenza 

de potencial e 

resistencia, así 

como as relacións 

FQB5.3.1. Explica 

a corrente eléctrica 

como cargas en 

movemento a 

través dun 

condutor. 

• CMCCT 
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  entre 

elas. 

  

• f 

• h 

B5.3. 

Electricidade e 

circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

B5.3. Explicar o 

fenómeno físico da 

corrente 

eléctrica e 

interpretar o 

significado das 

magnitudes de 

intensidade de 

corrente, diferenza 

de potencial e 

resistencia, así 

como as relacións 

entre 

elas. 

FQB5.3.2. 

Comprende o 

significado das 

magni- 

tudes eléctricas de 

intensidade de 

corrente, dife- 

renza de potencial 

e resistencia,  e 

relaciónaas 

entre si 

empregando a lei 

de Ohm. 

• CMCCT 

• f 

• h 

B5.3. 

Electricidade e 

circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

B5.3. Explicar o 

fenómeno físico da 

corrente eléctrica e 

interpretar o 

significado       das 

magnitudes       de 

intensidade de 

corrente, diferenza 

de potencial e 

resistencia, así 

como as relacións 

entre 

elas. 

FQB5.3.3. 

Distingue entre 

condutores e 

illantes, 

e recoñece os 

principais 

materiais usados 

como 

tales. 

• CMCCT 

• b 

• e 

• f 

• g 

B5.4. 

Transformacións 

da enerxía. 

B5.3. 

Electricidade e 

circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

B5.4. Comprobar 

os efectos da 

electricidade e 

as relacións entre 

as magnitudes 

eléctricas 

mediante o deseño 

e a construción de 

circuítos 

eléctricos  e 

electrónicos 

sinxelos, no 

laboratorio 

ou mediante 

aplicacións 

virtuais 

FQB5.4.1. 

Describe o 

fundamento dunha 

máquina eléctrica 

na         que        a 

electricidade se 

transforma   en 

movemento,  luz, 

son, calor, etc., 

mediante 

exemplos da vida 

cotiá, e identifica 

os seus elementos 

principais. 

• CMCCT 
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  interactivas.   

• b B5.4. B5.4. Comprobar FQB5.4.2. • CAA 

• e Transformacións 

da enerxía. 

B5.3. 

Electricidade e 

os efectos da 

electricidade e 

as relacións entre 

as magnitudes 

Constrúe circuítos 

eléctricos con 

diferentes tipos de 

conexións entre os 

• CMCCT 

• f  

• g  

 circuítos eléctricas seus ele-  

 eléctricos. Lei de mediante o deseño mentos, deducindo  

 Ohm. e a construción de de forma  

  circuítos experimental as  

  eléctricos e consecuencias da  

  electrónicos conexión de  

  sinxelos, no xeradores e re-  

  laboratorio ceptores en serie  

  ou mediante ou en paralelo.  

  aplicacións   

  virtuais   

  interactivas.   

• b B5.4. 

Transformacións 

da enerxía. 

B5.3. 

Electricidade e 

circuítos 

eléctricos. Lei de 

Ohm. 

B5.4. Comprobar FQB5.4.3. Aplica • CMCCT 

• e os efectos da 

electricidade e 

as relacións entre 

as magnitudes 

a lei de Ohm a 

circuítos sinxe- 

los para calcular 

unha das 

• f 

• g 

 eléctricas magnitudes 

 mediante o deseño involucra- 

 e a construción de das a partir das 

 circuítos outras dúas, e 

 eléctricos expresa o 

 electrónicos resultado en 

 sinxelos, no unidades do 

 laboratorio Sistema 

 ou mediante Internacional. 

 aplicacións  

 virtuais  

 interactivas.  

• b B5.4. B5.4. Comprobar FQB5.4.4. Utiliza • CD 

• e Transformacións 

da enerxía. 

B5.3. 

Electricidade e 

os efectos da 

electricidade e 

as relacións entre 

as magnitudes 

aplicacións 

virtuais 

interactivas para 

simular circuítos e 

• CMCCT 

• f  

• g  

 circuítos eléctricas medir as  

 eléctricos. Lei de mediante o deseño magnitudes  

 Ohm. e a construción de eléctricas.  

  circuítos eléctricos   

  e electrónicos   
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  sinxelos, no 

laboratorio 

ou mediante 

aplicacións 

virtuais 

interactivas. 

  

 

 

 

 

7.3.2  TEMPORALIZACIÓN E UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

UD 1. A ACTIVIDADE CIENTÍFICA   

UD 2. O ÁTOMO 

UD 3. ELEMENTOS E COMPOSTOS 

UD 4. REACCIÓNS QUÍMICAS 

UD 5. QUÍMICA, SOCIEDADE E MEDIO AMBIENTE 

UD 6. MAGNETISMO 

UD 7. A ENERXÍA 

UD 8. ELECTRICIDADE 
 
 

1ª Avaliación 2ª Avaliación 3ª Avaliación 

Unidades didácticas Unidades didácticas Unidades didácticas 

1-2 3-4-5 6-7-8 

A UD1 aplicarase durante todo o curso. 

 

 

 

 

 

7.4 CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN (ÁMBITO CIENTÍFICO 

MATEMÁTICO, 3º PMAR) 
 

1. A cualificación de cada trimestre ou avaliación será o resultado da suma das cualificacións obtidas polo 

alumnado nos seguintes apartados, de acordo coa ponderación proposta para cada un deles: 

 

Cualificación de Matemáticas orientadas ás ensinanzas aplicadas 50 % 

Cualificación de Bioloxía e Xeoloxía 25 % 

Cualificación de Física e Química 25 % 
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Estas cualificacións obteranse a súa vez aplicando a seguinte ponderación: 

 

Instrumentos de avaliación Observacións Ponderación 

 

Probas escritas (exames) 

Cada proba valorarase de 0 a 10 puntos. 

A nota deste apartado será a media das 

cualificacións obtidas nas distintas 

probas. 

 

60% 

Traballos e tarefas encomendadas, actitude, 

esforzo, interese, participación. 

O profesor levara conta no seu caderno 

de aula 
40% 

 

 
- A valoración de cada proba escrita farase de acordo cos criterios de corrección que se establecerán ao inicio 

de cada unha. 

- Probas de recuperación. Farase unha recuperación (unha de cada parte) por avaliación para aqueles alumnos 

que non acaden un 5 de nota media. A recuperación non ten que coincidir coa avaliación, podendo ser 

posterior. 

 
2. Criterios para determinar a cualificación final 

- Para os efectos de cálculo da cualificación final, farase a media aritmética das tres avaliacións (terase en 

conta a cualificación máis alta: da avaliación ou da recuperación correspondente). 

- Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

 
3. Avaliación final extraordinaria: 

- Os alumnos que non superen a materia na avaliación ordinaria poderán realizar unha proba extraordinaria, 

nas datas establecidas ao efecto pola Consellería de Educación e segundo o calendario e  horario fixado polo 

Centro, que será cualificada de 1 a 10 puntos. 

- Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. 

 

 

7.5  ESCENARIOS NOS QUE SE PODERÁ IMPARTIR O ÁMBITO 

CIENTÍFICO  MATEMÁTICO EN RELACIÓN COA COVID-19  
 

Actividade lectiva PRESENCIAL 

A actividade lectiva presencial desenvolverase seguindo o recollido nos diferentes   apartados   da presente 

programación. 

Cando a actividade lectiva se deba desenvolver de xeito semipresencial e/ou non presencial, contémplanse as 

seguintes adaptacións relativas tanto á metodoloxía a seguir, como ás aprendizaxes imprescindibles que se 

deberán adquirir e ás estratexias e instrumentos de avaliación utilizados. 

 
Actividade lectiva SEMIPRESENCIAL 

Tendo en conta o reducido número de alumnos deste grupo, non se prevé que sexa necesario dividir o grupo, 

polo que todos eles poderán asistir de xeito presencial no caso de que no se suspenda totalmente a actividade 

lectiva 
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Docencia ON-LINE 

No   caso    de    suspensión    da    actividade    lectiva    presencial,    a    docencia    pasará    á    modalidade de 

«TELEFORMACIÓN ou FORMACIÓN ON-LINE». Neste caso a metodoloxía será a seguinte: 

1º.- Os contidos do módulo seguiranse polo manual de referencia (EDITEX_ámbito científico matemático para 

3º de la ESO). 

2º.- A plataforma de referencia para o acceso aos materiais complementarios do módulo, a realización 

e entrega de tarefas, supostos prácticos e traballos, a realización de probas, a realización de consultas e como 

principal canle de comunicación será a «AULA VIRTUAL do centro», tal e como xa se viña realizando 

anteriormente en presencial 

3º.- Para as explicacións dos contidos teóricos e prácticos do módulo utilizaranse a ferramenta de 

videoconferencia «Eduxunta CISCO WEBEX» para continuar coas clases on-line (que se impartirán seguindo 

o horario inicialmente establecido). Na plataforma da aula virtual deixaranse os accesos ao material audiovisual. 

4º.- As probas e exames realizaranse de xeito telemático a través da «AULA VIRTUAL do centro» ou de xeito 

oral a través da plataforma de videoconferencia «Eduxunta CISCO WEBEX» utilizada nas clases on-line. 

5º.- En relación coas aprendizaxes mínimas que o alumnado deberá adquirir, establécense as mesmas que para 

a actividade lectiva   presencial,   sendo   os   instrumentos para acadalas   os que   se adapten á situación de 

teleformación. 

 

 

 

 

8. CRITERIOS E PROCEDEMENTOS PARA A AVALIACIÓN E 

REVISIÓN DA PROGRAMACIÓN 

Entendemos a avaliación como un proceso que percorre toda a actividade educativa. Unha avaliación 

formativa que permita tomar as decisións oportunas e necesarias para readaptar os compoñentes do proceso 

educativo. A avaliación da actividade docente e do propio programa farase en dous momentos: ao longo do 

propio proceso educativo e ao final do mesmo. 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 

• Consideramos a avaliación dende unha perspectiva integradora, de modo que a avaliación dos procesos 

de aprendizaxe dos alumnos e as alumnas ó longo do proceso educativo tamén servirá de referencia para 

avaliar o proceso de ensino e o propio programa. Deste xeito, se se detectan dificultades no proceso de 

aprendizaxe, haberá que analizar as causas e, en consecuencia, adaptar as actividades de ensino-aprendizaxe. 

Trátase de valorar permanentemente o que se fai e corrixir e cambiar os recursos metodolóxicos empregados 

se se estima conveniente. 

• O programa tamén será avaliado polos propios alumnos e alumnas a través dunha enquisa na que terán 

que responder a cuestións relativas a aspectos metodolóxicos fundamentalmente. Responderán ó final do 

curso. Nela avaliarán aspectos tales como a secuenciación de contidos, a idoneidade dos recursos empregados, 

o tipo de actividades realizadas… Así mesmo tamén poderán aportar suxestións para a mellora da 

metodoloxía. A perspectiva do alumnado sobre o proceso de ensino-aprendizaxe pode ser enriquecedora e 

reveladora sobre algúns aspectos que ó docente lle pasasen desapercibidos. 

• Finalmente, os resultados da aplicación do programa serán recollidos na memoria de final de curso. 

Estes datos serán analizados posteriormente polos distintos departamentos implicados co fin de readaptar os 

compoñentes que interveñen no proceso educativo se se considerase oportuno: contidos, actividades, recursos, 
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metodoloxía, etc. Valoraranse fundamentalmente os seguintes aspectos: 

o ¿Os contidos traballados foron os adecuados cara á consecución dos obxectivos propostos e a 
adquisición das competencias básicas? 

o ¿A secuenciación dos contidos foi acertada? 

o ¿A metodoloxía adaptábase ó estilo de aprendizaxe do alumnado? 

o Pertinencia e grao de dificultade das actividades propostas. 

o A variedade e a idoneidade dos recursos empregados. 

o ¿Os criterios e instrumentos de avaliación foron axeitados para comprobar o grao de adquisición dos 

obxectivos propostos? 

 

 

 

As Neves,  15 de setembro de  2021
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