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ANTECEDENTES

Ante a posta en práctica da lei de educación (LOMCE), e tendo en conta o malestar xeneralizado
que esta lei está a provocar no colectivo implicado no proceso educativo, facíamos eco os anos pa-
sados das opinións verquidas no artigo : 

• Análisis y Crítica de la Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa LOMCE
de Carlos Albalate Sánchez
http://www.stecyl.es/opinion/2013/131214_Analisis_y_Critica_de_la_LOMCE.htm

Asemade, incluíamos tamén, a modo de indicativa protesta, un resumo dun artigo de prensa apa-
recido no diario “El Mundo”, co título, máis que significativo, de “Máis de 700.000 alumnos inician
o curso sen saber se farán as reválidas”. 
[http://www.elmundo.es/sociedad/2016/09/05/57ca0cf722601ddf368b45af.html]

Na programación didáctica do curso pasado salientábamos o que se presentaban coma grandes 
iniciativas por parte do novo goberno :

• O Goberno impulsa este curso oito grandes iniciativas por unha educación máis igualitaria
[12 de setembro de 2018] 1  

• O Goberno anuncia unha nova política integral para impulsar a traxectoria profesional dos
docentes  [19 de setembro de 2018] 2 

• Novo curso escolar, novas medidas lexislativas en educación / [01/09/2018] 3

Por mor dos diferentes acontecementos políticos non se levaron a bo termo esas pretendidas 
“grandes iniciativas”.

Por outra banda, o día 15 de Febreiro de 2019 o Consello de Ministros aprobou o proxecto de 
Lei Orgánica para a reforma da Lei Orgánica de Educación (LOE), tamén coñecida coma a 'Lei 
Celaá' e que supoñía a principal proposta en educación do Goberno de Pedro Sánchez, aínda que a 
convocatoria de eleccións xerais para o 28 de abril impediría que o texto chegue a prosperar no 
Congreso dos Deputados. 4

" ... É un proxecto moi enriquecido pola comunidade educativa e moi apoiado, defendeu a 
ministra de Educación e Formación Profesional, e portavoz do Goberno, Isabel Celaá, na 
rolda de prensa posterior ao Consello de Ministros, onde destacou que ao texto incor-
poráronse achegas de todas as comunidades autónomas salvo das gobernadas polo Partido 

1 https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/09/20180912-iniciocursoescolar.html   
2 https://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/actualidad/2018/09/20180919-formacionprofesorado.html   
3 https://www.educaweb.com/noticia/2018/09/01/nuevo-curso-escolar-nuevas-medidas-legislativas-educacion-18546/  
4 https://www.elconfidencial.com/espana/2019-02-15/gobierno-aprueba-reforma-educativa-sin-tramitacion_1828194/  
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Popular. 
Celaá cualificou este proxecto de lei como imprescindible polo seu propósito de derrogar por
completo a Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) aprobada polo 
Partido Popular en 2013 coa oposición de gran parte da comunidade educativa. 
Os efectos da LOMCE son nocivos para o sistema educativo español, afirmou a ministra.

A reforma educativa da ministra  Celaá pasou de ser unha modificación puntual da LOMCE,
como anunciou nos seus primeiros meses á fronte da carteira de Educación, a unha derroga-
ción completa da 'Lei  Wert' que pretendía retroceder ata a socialista Lei Orgánica de Educa-
ción (LOE) de 2006 cunha renovación do seu articulado. 
Os prazos de  Celaá fóronse postergando nos meses que leva no Ministerio. 
A vacilación nos tempos tamén se repetiu na fórmula para acabar coa 'Lei  Wert'. 
A finais do mes de novembro de 2018, cando xa se filtrou o borrador da reforma educativa 
cunha disposición que confirmaba a derrogación completa da LOMCE,  Celaá mantiña que 
só pretendía "modificar os aspectos máis controvertidos" da lei aprobada na primeira lexis-
latura de Mariano Rajoy.

A reforma da Lei Orgánica de Educación que aprobaba ese venres 15 de Febreiro de 2019 o 
Goberno eliminaba os dous artigos da LOMCE que convertían a materia de Relixión nunha 
"materia específica" dos dous cursos de Bacharelato, e suprimía tamén o artigo que permitía 
que Relixión computase para a nota media do alumno.

Mais na actualidade seguimos cunha situación de parálise que implica unha grande desafección 
por parte de toda a comunidade educativa en relación ao poder lexislativo.

Coma xa comentamos noutras ocasións, poderiámonos preguntar ata que punto estas medidas 
(aumento do gasto público, desenvolvemento profesional, proxecto para reducir o abandono escolar,
centros máis inclusivos, intercambio de docentes entre comunidades ...), tendo en conta a actual 
conxuntura política, serán de aplicación real ou non.

En calquera caso, precísase dun cambio nas orientacións xerais da actual lei, mais coma xa suce-
deu en innumerables ocasións, mentres non haxa un consenso real coa comunidade educativa, non 
chegaremos a un verdadeiro “pacto pola educación” (como tanto lle gusta dicir á clase política).
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Contextualización

O IES de Porto do Son érguese fronte o Atlántico nunca encosta fraguiza a media légoa da capi-
talidade do Concello. É un centro con máis de vinte anos de antigüidade. O seu relativo illamento 
foi causa dun lento encarnar na vida da colectividade. Lentamente comeza a sentirse como algo pro-
pio e non como un receptáculo máis do sistema educativo. Porén, no seu illamento, mantén unha 
vida escolar intensa, xenerosa en proxectos e iniciativas, moi comprometida coa súa misión educati-
va. 

Por ser o único IES do Concello, todos os centros educativos de Primaria e Infantil conflúen a 
el. É moi excepcional a matrícula de alumnado noutro IES ou Colexio da bisbarra: Noia ou Ribeira, 
e esta sucede por causas tamén excepcionais. A poboación do Porto do Son aséntase en pequenos 
núcleos dispersos nunha estreita franxa entre a Serra do Barbanza e o mar, arredor do cal pivota a 
súa vida económica e anímica. Todo o alumnado debe ser transportado ao IES e isto condiciona 
necesaria e profundamente os seus ritmos e actividades. O IES é o núcleo de convivencia da 
poboación moza do Porto do Son, e a súa influencia formativa, experiencial e cultural é 
determinante. Non hai industria, o tecido económico é moi feble e dependente do turismo e das 
actividades relacionadas co mar ou a mera subsistencia da comunidade: pequena construción, 
comercio, sanidade, administración... Son frecuentes as familias co pai ausente. O nivel económico 
é o propio dunha poboación traballadora, con casos puntuais de exclusión social. A infraestrutura 
cultural é escasa, e o marcador “índice de lectura” (que acostuma definir contextos de éxito 
educativo), é moi baixo. A poboación tende a emigrar a outros lugares, e o número de alumnos 
descendeu nos últimos cursos. Nestas circunstancias, o IES devén non só nun centro de formación, 
senón tamén nun factor de cohesión social. Dito doutra maneira, non pode fallar e esa é a súa maior 
singularidade: é a única posibilidade de promoción e cohesión social por medio do estudo da 
mocidade. Non hai alternativas. Impártese no IES toda a ESO, dúas liñas de Bacharelato e un Ciclo 
Medio de Condución de Actividades Físico-Deportivas no Medio Natural. 

Non hai unha distribución do alumnado por preferencias ou singularidades socio-económicas 
como podería suceder nunha cidade. O IES de PdS acolle a totalidade do alumnado e en 
consecuencia toda a súa diversidade. Esta é a súa riqueza, e tamén a fonte das súas dificultades. A 
conflitividade é escasa e as familias son colaboradoras. Temos certo número de alumnado con 
NEAE no curso actual, especialmente en 1º ESO, polo que contamos con Aula Específica e 
profesionais de pedagoxía terapéutica.
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Obxectivos da etapa

Ensino Secundario Obrigatorio

• 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. Rexeitar a discriminación das persoas por razón de sexo ou por calquera outra condi-
ción 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 discipli-
nas, así como coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos cam-
pos 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 deci-
sións e asumir responsabilidades

• h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lin-
gua castelá, textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no es-
tudo da literatura
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• 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 ou-
tras persoas, así como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que reali-
zaran 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 hábi-
tos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o coidado dos seres vivos e o medio ambien-
te, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora

• n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utili-
zando diversos medios de expresión e representación

• o) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artís-
tico 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 inte-
rese e respecto cara ao exercicio deste dereito

• p) Coñecer e valorar a importancia do uso do noso idioma como elemento fundamental para 
o mantemento da nosa identidade, e como medio de relación interpersoal e expresión de ri-
queza cultural nun contexto plurilingüe, que nos comunica con outras linguas, en especial 
coas pertencentes á comunidade lusófona

Bacharelato

• a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha concien-
cia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución española e do Estatuto de au-
tonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na
construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade

• b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e 
autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de prever e resolver pacificamente 
os conflitos persoais, familiares e sociais

• c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, anali-
zar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións existentes e, en particular, a 
violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por
calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 
discapacidade

• d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o efi-
caz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de desenvolvemento persoal

• e) Dominar, tanto na súa expresión oral como na escrita, a lingua galega e a lingua castelá

• f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras
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• g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunica-
ción

• h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antece-
dentes históricos e os principais factores da súa evolución. Participar de xeito solidario no 
desenvolvemento e na mellora do seu contorno social

• i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilida-
des básicas propias da modalidade elixida

• l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos méto-
dos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxía 
ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao me-
dio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio 
galego

• m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, 
traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico

• n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes 
de formación e enriquecemento cultural

• o) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social, 
e impulsar condutas e hábitos saudables

• p) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria

• q) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuír á 
súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado
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LOMCE

A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en 
distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, coa pretendida finalidade de 
desenvolver medidas que permitan seguir avanzando cara a un sistema educativo de calidade, inclu-
sivo, que garanta a igualdade de oportunidades e faga efectiva a posibilidade de que cada alumno e 
alumna desenvolvan ao máximo as súas potencialidades.

Coa finalidade de establecer as condicións propicias para afondar nos cambios metodolóxicos 
necesarios para alcanzar aqueles obxectivos, a Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, deulle unha 
nova redacción ao artigo 6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, para definir o cu-
rrículo como a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para 
cada unha das ensinanzas. O currículo estará integrado polos obxectivos de cada ensinanza e de eta-
pa educativa; as competencias, ou capacidades para aplicar de xeito integrado os contidos propios 
de cada ensinanza e etapa educativa, e para lograr a realización adecuada de actividades e a resolu-
ción eficaz de problemas complexos; os contidos, ou conxuntos de coñecementos, habilidades, des-
trezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa,á 
adquisición de competencias; a metodoloxía didáctica, que abrangue tanto a descrición das prácticas
docentes como a organización do traballo dos/das docentes; os estándares e resultados de aprendiza-
xe avaliables; e os criterios de avaliación do grao de adquisición das competencias e do logro dos 
obxectivos de cada ensinanza e etapa educativa. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasi-
fican en materias, ámbitos, áreas e módulos en función das ensinanzas, as etapas educativas ou os 
programas en que participe o alumnado.
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Bioloxía e Xeoloxía

Introdución

A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no 
bacharelato, debe contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa edu-
cativa, pondo especial atención na adquisición da competencia científica en todas as súas dimen-
sións. Non se trata, pois, unicamente de adquirir coñecementos relacionados coa bioloxía e a xeolo-
xía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, recoller da-
tos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a 
un mellor desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía 
deberán tamén contribuír a que as persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respec-
tar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a todos os niveis, mediante o uso do 
diálogo e respectando a diversidade cultural.

Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un 
nivel competencial que conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa 
temperá actividade escolar por non deixar de aprender.

Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e 
a súa interacción coa Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do am-
biente ten para todos os seres vivos.

Tamén durante este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O prin-
cipal obxectivo é que o alumnado adquira as capacidades e as competencias que lle permitan coidar 
o seu corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha actuación crítica ante a in-
formación e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento fí-
sico, social e psicolóxico. Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a im-
portancia de preservar o ambiente polas repercusións que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben 
aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das consecuencias que estas teñen na súa 
saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos e no impac-
to da calidade de vida das persoas.

Neste primeiro ciclo, o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o 
bloque “Proxecto de investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía
e xeoloxía son disciplinas de carácter científico, debemos ter sempre eses bloques como marco de 
referencia no desenvolvemento do currículo.

Non se trata, por tanto, de bloques illados e independentes dos demais, senón que están implíci-
tos en cada un deles e son a base para a súa concreción.
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En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis 
concreto, observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no 
planeta Terra e os ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (es-
tudo microscópico da célula, o ser humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución).

Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 
desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evo-
lución), para finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción 
dos organismos entre eles e co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos 
devanditos ecosistemas.

No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, 
analizando con maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución
e os factores que nela inflúen, así como o comportamento da Terra como un planeta en continua ac-
tividade.

A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na
composición, na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos move-
mentos das placas e as súas consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, ris-
cos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da xeoloxía externa.

A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición quími-
ca, organización celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa 
nesta etapa o estudo da clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o 
punto de vista do seu funcionamento e da adaptación ao medio en que habitan.

Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alum-
nado desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do 
método científico. Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través 
da realización de tarefas en grupo que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito 
oral e escrito, elaborar presentacións e defender as opinións propias en debates na aula. Os alumnos 
e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión de lectura, a expresión oral e 
escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente deberán potenciar 
actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, as 
súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas bá-
sicas de seguridade e uso do material de laboratorio.

En adición ao anterior e debido aos grandes retos biotecnolóxicos actuais, a materia de Bioloxía 
e Xeoloxía deberá ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminentemente práctico, basea-
do na realización de variadas e adecuadas tarefas experimentais, adaptadas a cada nivel, que permi-
tan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microsco-
pios, material de campo, recollida de mostras, resolución de problemas e todos os que lle permitan 
afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto desenvolvemento.
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Para alcanzar estes obxectivos ao longo do currículo preséntanse actividades de laboratorio e 
manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica que se re-
colle nos contidos.

Xa que logo, a materia de Bioloxía e Xeoloxía en ESO e en bacharelato ha permitir que os alum-
nos e as alumnas adquiran un nivel competencial que lles axude a ser cidadáns e cidadás con res-
pecto por si mesmos/as, coas demais persoas e co medio, co material que utilizan ou que está ao seu
dispor; a ser responsables, capaces de ter criterios propios e de manter o interese por aprender e des-
cubrir.

Bioloxía e Xeoloxía : 1º ESO

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía e Xeoloxía son os seguintes:

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

• Bloque 2. A Terra no universo.

• Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra.

• Bloque 4. Os ecosistemas.

• Bloque 5. Proxecto de investigación

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1 e 2

2º Trimestre :

Bloque 3

3º Trimestre :

Bloques 4 e 5 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica

 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  de  xeito
correcto  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  coa  axuda  dun
guión de prácticas de laboratorio
ou  de  campo,  describir  a  súa
execución  e  interpretar  os  seus
resultados.

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

 CMCCT

 CSC

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

 CSIEE

 CMCCT

 CAA

Bloque 2. A Terra no universo

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

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

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

 CMCCT

 f

 l

 B2.2. Compoñentes do Universo.

 B2.3.  Características  do Sistema
Solar e dos seus compoñentes. 

 B2.4.  Concepcións  sobre  o
Sistema  Solar  ao  longo  da
historia.

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

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

 CMCCT

 f  B2.5.  Os  planetas  no  Sistema
Solar.

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

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

 CMCCT

 f  B2.6.  O  planeta  Terra:
características.

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

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

 CMCCT

Páxina 17 de 226



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

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

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

 CMCCT

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

 CMCCT

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

 B2.6.  Identificar  os  materiais
terrestres  segundo  a  súa
abundancia  e  a  distribución  nas
grandes capas da Terra.

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

 CMCCT

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

 CMCCT

 f

 g

 n

 ñ

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

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

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

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

 CMCCT

 CAA

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

 CCEC

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

 CSC

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

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

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

 CMCCT

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

 CMCCT

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

 CMCCT

 b

 e

 f

 g

 m

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

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

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

 CSC

 CSIEE

 f  B2.12.  Contaminación
atmosférica:  repercusións  e

 B2.10.  Recoñecer  a  importancia
do papel  protector  da  atmosfera

 BXB2.10.1.  Relaciona  situacións
en  que  a  actividade  humana

 CSC
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 m posibles solucións. para os seres vivos e considerar
as  repercusións  da  actividade
humana nela.

interfire coa acción protectora da
atmosfera.

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

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

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

 CMCCT

 f

 m

 B2.14.  A  auga  na  Terra.  Auga
doce e salgada. 

 B2.15. Ciclo da auga. 

 B2.16. A auga como recurso.

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

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

 CMCCT

 a

 f

 g

 m

 B2.17.  Xestión  sustentable  da
auga.

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

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

 CSC

 CSIEE

 f

 m

 B2.18. Contaminación das augas
doces e salgadas.

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

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

 CSC

 f  B2.19. A biosfera. Características
que  fixeron  da  Terra  un  planeta
habitable.

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

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

 CMCCT

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra

 f

 l

 m

 B3.1.  Concepto  de
biodiversidade.  Importancia  da
biodiversidade.

 B3.2.  Sistemas  de  clasificación
dos  seres  vivos.  Concepto  de
especie. Nomenclatura binomial.

 B3.3.  Reinos  dos  seres  vivos:
Moneras,  Protoctistas,  Fungi,
Metafitas e Metazoos.

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

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

 CCEC

 CMCCT

 f  B3.1.  Concepto  de
biodiversidade.  Importancia  da
biodiversidade.

 B3.2.  Sistemas  de  clasificación
dos  seres  vivos.  Concepto  de
especie. Nomenclatura binomial.

 B3.3.  Reinos  dos  seres  vivos.
Moneras,  Protoctistas,  Fungi,
Metafitas e Metazoos.

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

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

 CMCCT

 f

 m

 B3.1.  Concepto  de
biodiversidade.  Importancia  da
biodiversidade.

 B3.2.  Sistemas  de  clasificación
dos  seres  vivos.  Concepto  de
especie. Nomenclatura binomial.

 B3.3.  Reinos  dos  seres  vivos.
Moneras,  Protoctistas,  Fungi,

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

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

 CMCCT
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Metafitas e Metazoos.

 f  B3.4.  Invertebrados:  poríferos,
celentéreos,  anélidos,  moluscos,
equinodermos  e  artrópodos.
Características  anatómicas  e
fisiolóxicas.

 B3.5.  Vertebrados:  peixes,
anfibios,  réptiles,  aves  e
mamíferos.  Características
anatómicas e fisiolóxicas.

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

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

 CMCCT

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

 CMCCT

 f

 m

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

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

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

 CMCCT

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

 CMCCT

 b

 e

 g

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

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

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

 CAA

 g

 l

 ñ

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

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

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

 CMCCT

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

 CAA

 CMCCT

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

 CCEC

Bloque 4. Os ecosistemas

 f  B4.1.  Ecosistema:  identificación
dos seus compoñentes. 

 B4.2. Factores abióticos e bióticos
nos ecosistemas.

 B4.3. Ecosistemas acuáticos.

 B4.4. Ecosistemas terrestres.

 B4.1. Diferenciar os compoñentes
dun ecosistema.

 BXB4.1.1.  Identifica  os
compoñentes dun ecosistema.

 CMCCT

 f

 g

 m

 B4.5.  Factores  desencadeantes
de  desequilibrios  nos
ecosistemas.

 B4.6. Estratexias para restablecer
o equilibrio nos ecosistemas.

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

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

 CMCCT

 a

 g

 m

 B4.7.  Accións  que  favorecen  a
conservación ambiental.

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

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

 CSC

 CSIEE

Bloque 5. Proxecto de investigación
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 c

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

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

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

 CAA

 CMCCT

 b

 f

 g

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

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

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

 CAA

 CCL

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

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

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

 CMCCT

 CD

 a

 b

 c

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

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

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

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 d

 h

 o

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

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

 BXB5.5.1.  Deseña  pequenos
traballos  de  investigación  sobre
animais  e/ou  plantas,  os
ecosistemas do seu contorno ou a
alimentación  e  a  nutrición
humana, para a súa presentación
e defensa na aula.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 CD

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

 CCL

 CCEC
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

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

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

CCL,CMCCT Utilizar adecuadamente o vocabula-
rio científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel.

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a in-
formación 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 carác-
ter científico a partir da utilización
de diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a informa-
ción seleccionada de xeito preci-
so, utilizando diversos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información 
de carácter científico para formar 
unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados.

CD,CAA,CCL Procurar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico, e 
utilizala para formar unha opinión 
propia

B1.3. Realizar un traballo experimental coa 
axuda dun guión de prácticas de laboratorio 
ou de campo, describir a súa execución e in-
terpretar os seus resultados.

BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no laborato-
rio, e coida os instrumentos e o 
material empregado.
BXB1.3.2. Desenvolve con auto-
nomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto ins-
trumentos ópticos de recoñece-
mento como material básico de la-
boratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as 
súas observacións e interpreta os 
seus resultados.

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA Realizar un traballo experimental coa
axuda dun guión

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

BXB2.1.1. Identifica as ideas 
principais sobre a orixe do univer-
so.

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

B2.2. Expor a organización do Universo e do 
Sistema Solar, así como algunhas das conce-
pcións que sobre este sistema planetario se ti-
veron ao longo da historia.

BXB2.2.1. Recoñece os com-
poñentes do Universo e do Siste-
ma Solar, e describe as súas carac-
terísticas xerais.

CMCCT

B2.3. Relacionar comparativamente a posi-
ción dun planeta no sistema solar coas súas 
características.

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

CMCCT

B2.4. Localizar a posición da Terra no Siste-
ma Solar.

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

CMCCT Localizar a posición da Terra no Sis-
tema Solar

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

BXB2.5.1. Categoriza os fenóme-
nos principais relacionados co 
movemento e a posición dos as-
tros, e deduce a súa importancia 
para a vida.
BXB2.5.2. Interpreta correcta-
mente en gráficos e esquemas 
fenómenos como as fases lunares 
e as eclipses, e establece a súa re-
lación coa posición relativa da Te-
rra, a Lúa e o Sol.

CMCCT Movementos da Terra, da Lúa e do 
Sol
O día e a noite, as estacións, as mare-
as e as eclipses

B2.6. Identificar os materiais terrestres segun-
do a súa abundancia e a distribución nas gran-
des capas da Terra.

BXB2.6.1. Describe as caracterís-
ticas xerais dos materiais máis fre-
cuentes nas zonas externas do pla-
neta e xustifica a súa distribución 
en capas en función da súa densi-
dade.
BXB2.6.2. Describe as caracterís-
ticas xerais da codia, o manto e o 
núcleo terrestre, e os materiais que
os compoñen, e relaciona esas ca-
racterísticas coa súa situación.

CMCCT

B2.7. Recoñecer as propiedades e as carac- BXB2.7.1. Identifica minerais e CMCCT,CAA,CCEC,CSC Recoñecer as propiedades e as carac-

Páxina 22 de 226



terísticas dos minerais e das rochas, distinguir
as súas aplicacións máis frecuentes e salientar
a súa importancia económica e a xestión sus-
tentable.

rochas utilizando criterios que 
permitan diferencialos.
BXB2.7.2. Describe algunhas das 
aplicacións máis frecuentes dos 
minerais e das rochas no ámbito 
da vida cotiá.
BXB2.7.3. Recoñece a importan-
cia do uso responsable e a xestión 
sustentable dos recursos minerais.

terísticas dos minerais e das rochas

B2.8. Analizar as características e a composi-
ción da atmosfera, e as propiedades do aire. 

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e 
a composición da atmosfera.
BXB2.8.2. Recoñece a composi-
ción do aire e identifica os conta-
minantes principais en relación 
coa súa orixe.
BXB2.8.3. Identifica e xustifica 
con argumentacións sinxelas as 
causas que sustentan o papel pro-
tector da atmosfera para os seres 
vivos.

CMCCT Composición da atmosfera

B2.9. Investigar e recoller información sobre 
os problemas de contaminación ambiental ac-
tuais e as súas repercusións, e desenvolver ac-
titudes que contribúan á súa solución.

BXB2.9.1. Relaciona a contami-
nación ambiental coa deteriora-
ción ambiental, e propón accións e
hábitos que contribúan á súa solu-
ción.

CSC,CSIEE Principais problemas de contamina-
ción ambiental

B2.10. Recoñecer a importancia do papel pro-
tector da atmosfera para os seres vivos e con-
siderar as repercusións da actividade humana 
nela.

BXB2.10.1. Relaciona situacións 
en que a actividade humana inter-
fire coa acción protectora da at-
mosfera.

CSC Papel protector da atmosfera

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

BXB2.11.1. Recoñece as propie-
dades anómalas da auga en rela-
ción coas súas consecuencias para
o mantemento da vida na Terra.

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

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

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

CMCCT Ciclo da auga

B2.13. Valorar e identificar a necesidade 
dunha xestión sustentable da auga e de actua-
cións persoais e colectivas que potencien a re-
dución do consumo e a súa reutilización.

BXB2.13.1. Comprende e identifi-
ca o significado da xestión susten-
table da auga doce, e enumera me-
didas concretas que colaboren 
nesa xestión.

CSC,CSIEE Xestión sustentable da auga

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

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

CSC

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

BXB2.15.1. Describe as carac-
terísticas que posibilitaron o de-
senvolvemento da vida na Terra.

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

B3.1. Recoñecer a importancia da biodiversi-
dade e as características morfolóxicas princi-
pais dos grupos taxonómicos.

BXB3.1.1. Estima a importancia 
da biodiversidade e aplica crite-
rios de clasificación dos seres vi-
vos, relacionando os animais e as 
plantas máis comúns co seu grupo
taxonómico.

CCEC,CMCCT Concepto e importancia da Biodiver-
sidade

B3.2. Categorizar os criterios que serven para
clasificar os seres vivos e identificar os prin-
cipais modelos taxonómicos aos que perten-
cen os animais e as plantas máis comúns.

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

CMCCT Clasificación xeral dos seres vivos

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

BXB3.3.1. Discrimina as carac-
terísticas xerais e singulares de 
cada grupo taxonómico.

CMCCT

B3.4. Caracterizar os principais grupos de in-
vertebrados e vertebrados.

BXB3.4.1. Asocia invertebrados 
comúns co grupo taxonómico ao 
que pertencen.
BXB3.4.2. Recoñece exemplares 
de vertebrados e asígnaos á clase á
que pertencen.

CMCCT Principais grupos de invertebrados e 
vertebrados

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

BXB3.5.1. Detalla o proceso da 
nutrición autótrofa e relaciónao 
coa súa importancia para o con-
xunto de todos os seres vivos.
BXB3.5.2. Describe as caracterís-
ticas xerais e singulares dos prin-
cipais grupos de plantas.

CMCCT Funcións vitais das plantas e a súa 
importancia para a vida

B3.6. Utilizar claves dicotómicas ou outros BXB3.6.1. Clasifica e identifica CAA
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medios para a identificación e a clasificación 
de animais e plantas.

animais e plantas a partir de cla-
ves de identificación.

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

BXB3.7.1. Identifica exemplares 
de plantas e animais propios dal-
gúns ecosistemas ou de interese 
especial por seren especies en pe-
rigo de extinción ou endémicas.
BXB3.7.2. Relaciona coa súa 
adaptación ao medio a presenza 
de determinadas estruturas nos 
animais e nas plantas máis co-
múns.
BXB3.7.3. Identifica exemplares 
de plantas e animais propios dos 
ecosistemas galegos.

CMCCT,CAA,CCEC

B4.1. Diferenciar os compoñentes dun ecosis-
tema.

BXB4.1.1. Identifica os com-
poñentes dun ecosistema.

CMCCT Diferenciar os compoñentes dun eco-
sistema

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

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

CMCCT

B4.3. Recoñecer e difundir accións que favo-
rezan a conservación ambiental.

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

CSC,CSIEE Recoñecer e difundir accións que fa-
vorezan a conservación ambiental

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

BXB5.1.1. Integra e aplica as des-
trezas propias do método científi-
co.

CAA,CMCCT

B5.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a tra-
vés da experimentación ou da observación, e 
a argumentación.

BXB5.2.1. Utiliza argumentos que
xustifiquen as hipóteses que pro-
pón.

CAA,CCL Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da ob-
servación, e a argumentación

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

BXB5.3.1. Utiliza diferentes fon-
tes de información, apoiándose 
nas TIC, para a elaboración e a 
presentación das súas investiga-
cións.

CMCCT,CD Utilizar fontes de información varia-
da

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

BX.B5.4.1. Participa, valora e res-
pecta o traballo individual e en 
grupo.

CSC,CSIEE Participar, valorar e respectar o tra-
ballo individual e en equipo

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

BXB5.5.1. Deseña pequenos tra-
ballos de investigación sobre ani-
mais e/ou plantas, os ecosistemas 
do seu contorno ou a alimentación
e a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula.
BXB5.5.2. Expresa con precisión 
e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbal-
mente como por escrito.

CAA,CMCCT,CSIEE,CD,C
CL,CCEC

Expor e defender en público o pro-
xecto de investigación realizado
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. Habilidades, destrezas e es-
tratexias. Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na ex-
presión oral e escrita.

1,6

Bloque 1. Habilidades, destrezas e es-
tratexias. Metodoloxía científica

b,e,f,g,h,m,p B1.2. Metodoloxía científica: carac-
terísticas básicas.
B1.3. Experimentación en bioloxía e
xeoloxía: obtención, selección e in-
terpretación de información de ca-
rácter científico a partir da selección 
e a recollida de mostras do medio 
natural ou doutras fontes.

1,2,5,6

Bloque 1. Habilidades, destrezas e es-
tratexias. Metodoloxía científica

b,f,g B1.4. Planificación e realización do 
traballo experimental, e interpreta-
ción dos seus resultados.
B1.5. Normas de seguridade no la-
boratorio, e coidado dos instrumen-
tos e do material.

1,2,3

Bloque 2. A Terra no universo f B2.1. Principais modelos sobre a ori-
xe do Universo. 

1,5

Bloque 2. A Terra no universo f,l B2.2. Compoñentes do Universo.
B2.3. Características do Sistema So-
lar e dos seus compoñentes. 
B2.4. Concepcións sobre o Sistema 
Solar ao longo da historia.

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f B2.5. Os planetas no Sistema Solar. 1,2
Bloque 2. A Terra no universo f B2.6. O planeta Terra: característi-

cas.
1,2

Bloque 2. A Terra no universo f B2.7. Os movementos da Terra, da 
Lúa e do Sol, e as súas consecuen-
cias.

1,2,4,5

Bloque 2. A Terra no universo f B2.8. A xeosfera: estrutura e compo-
sición da codia, o manto e o núcleo.

1,2,4,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f,g,n,o B2.9. Minerais e rochas: propieda-
des, características e utilidades.
B2.10. Xestión sustentable dos re-
cursos minerais. Recursos minerais 
en Galicia.

1,2,3

Bloque 2. A Terra no universo f B2.11. A atmosfera: composición e 
estrutura. O aire e os seus com-
poñentes. Efecto invernadoiro. Im-
portancia da atmosfera para os seres 
vivos.

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo b,e,f,g,m B2.12. Contaminación atmosférica: 
repercusións e posibles solucións.

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f,m B2.12. Contaminación atmosférica: 
repercusións e posibles solucións.

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f B2.13. A hidrosfera. Propiedades da 
auga. Importancia da auga para os 
seres vivos. 

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f,m B2.14. A auga na Terra. Auga doce e 
salgada. 
B2.15. Ciclo da auga. 
B2.16. A auga como recurso

1,2,5,6

Bloque 2. A Terra no universo a,f,g,m B2.17. Xestión sustentable da auga. 1,2,5,6
Bloque 2. A Terra no universo f,m B2.18. Contaminación das augas do-

ces e salgadas.
1,2,3,5,6

Bloque 2. A Terra no universo f B2.19. A biosfera. Características 
que fixeron da Terra un planeta habi-
table.

1,2,5,6

Bloque 3. A biodiversidade no planeta 
Terra

f,l,m B3.1. Concepto de biodiversidade. 
Importancia da biodiversidade.
B3.2. Sistemas de clasificación dos 
seres vivos. Concepto de especie. 
Nomenclatura binomial.
B3.3. Reinos dos seres vivos: Mone-
ras, Protoctistas, Fungi, Metafitas e 

1,2,5,6
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Metazoos.
Bloque 3. A biodiversidade no planeta 
Terra

f B3.4. Invertebrados: poríferos, ce-
lentéreos, anélidos, moluscos, equi-
nodermos e artrópodos. Característi-
cas anatómicas e fisiolóxicas.
B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, 
réptiles, aves e mamíferos. Carac-
terísticas anatómicas e fisiolóxicas.

1,2,3,5,6

Bloque 3. A biodiversidade no planeta 
Terra

f,m B3.6. Plantas: brións, fieitos, xim-
nospermas e anxiospermas. Carac-
terísticas principais, nutrición, rela-
ción e reprodución.

1,2,3,5,6

Bloque 3. A biodiversidade no planeta 
Terra

b,e,g B3.7. Clasificación de animais e 
plantas a partir de claves dicotómi-
cas e outros medios.

1,2,3,5,6

Bloque 3. A biodiversidade no planeta 
Terra

g,l,o B3.8. Identificación de plantas e ani-
mais propios dalgúns ecosistemas, 
especies en extinción e especies en-
démicas. Adaptacións dos animais e 
as plantas ao medio. Biodiversidade 
en Galicia.

1,2,3,5,6

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

1,2,3,5,6

Bloque 4. Os ecosistemas f,g,m B4.5. Factores desencadeantes de 
desequilibrios nos ecosistemas.
B4.6. Estratexias para restablecer o 
equilibrio nos ecosistemas.

1,2,3,5,6

Bloque 4. Os ecosistemas a,g,m B4.7. Accións que favorecen a con-
servación ambiental.

1,2,3,5,6

Bloque 5. Proxecto de investigación b,c B5.1. Método científico. Elaboración
de hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación a partir da experi-
mentación ou da observación.

2,3,4,6

Bloque 5. Proxecto de investigación b,f,g B5.1. Método científico. Elaboración
de hipóteses, e a súa comprobación e
argumentación a partir da experi-
mentación ou da observación.

2,3,4,6

Bloque 5. Proxecto de investigación e B5.2. Artigo científico. Fontes de di-
vulgación científica. 

2,3,4,6

Bloque 5. Proxecto de investigación a,b,c B5.3. Proxecto de investigación en 
equipo: organización. Participación e
colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación 
de conclusións.

2,3,4,6

Bloque 5. Proxecto de investigación a,b,d,h,p B5.3. Proxecto de investigación en 
equipo: organización. Participación e
colaboración respectuosa no traballo 
individual e en equipo. Presentación 
de conclusións.

2,3,4,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación

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

1,2,3 a, b, c, d, f

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 
partir da utilización de diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso, utilizando di-
versos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión 
propia e argumentar sobre problemas relacionados.

1,2,3,4,5,6 b, c, d, e, g

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado.
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 observa-
cións e interpreta os seus resultados.

1,4,6 b

BXB2.1.1. Identifica as ideas principais sobre a orixe do universo. 1,2,3 a, c, e, g
BXB2.2.1. Recoñece os compoñentes do Universo e do Sistema Solar, e describe 
as súas características xerais.

1,2,3,5 a, b, c, d, g

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

1,4,6 a, b, d, g

BXB2.4.1. Identifica a posición da Terra no Sistema Solar. 1,2,3,5 a, c, f, g
BXB2.5.1. Categoriza os fenómenos principais relacionados co movemento e a po-
sición dos astros, e deduce a súa importancia para a vida.
BXB2.5.2. Interpreta correctamente en gráficos e esquemas fenómenos como as 
fases lunares e as eclipses, e establece a súa relación coa posición relativa da Terra,
a Lúa e o Sol.

1,2,3,5 a, c, g

BXB2.6.1. Describe as características xerais dos materiais máis frecuentes nas zo-
nas externas do planeta e xustifica a súa distribución en capas en función da súa 
densidade.
BXB2.6.2. Describe as características xerais da codia, o manto e o núcleo terrestre,
e os materiais que os compoñen, e relaciona esas características coa súa situación.

1,2,3,5 a, c, e, g

BXB2.7.1. Identifica minerais e rochas utilizando criterios que permitan diferen-
cialos.
BXB2.7.2. Describe algunhas das aplicacións máis frecuentes dos minerais e das 
rochas no ámbito da vida cotiá.
BXB2.7.3. Recoñece a importancia do uso responsable e a xestión sustentable dos 
recursos minerais.

1,3,4,6 a, b, d, e, f

BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e a composición da atmosfera.
BXB2.8.2. Recoñece a composición do aire e identifica os contaminantes princi-
pais en relación coa súa orixe.
BXB2.8.3. Identifica e xustifica con argumentacións sinxelas as causas que susten-
tan o papel protector da atmosfera para os seres vivos.

1,2,3,5 a, b, d, e, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, d, e, g

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

1,3,4 a, c, d

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

1,2,3,5 a, b, c, d, g

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

1,3,5 a, c, g

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

1,3,5 a, b, e, g

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

1,2,3 a, b, c

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

1,2,3,5 a, c, g

BXB3.1.1. Estima a importancia da biodiversidade e aplica criterios de clasifica-
ción dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas máis comúns co seu gru-
po taxonómico.

1,3 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.3.1. Discrimina as características xerais e singulares de cada grupo ta-
xonómico.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.4.1. Asocia invertebrados comúns co grupo taxonómico ao que pertencen.
BXB3.4.2. Recoñece exemplares de vertebrados e asígnaos á clase á que perten-
cen.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.5.1. Detalla o proceso da nutrición autótrofa e relaciónao coa súa importan- 1,2,3,5 a, b, c, g
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cia para o conxunto de todos os seres vivos.
BXB3.5.2. Describe as características xerais e singulares dos principais grupos de 
plantas.
BXB3.6.1. Clasifica e identifica animais e plantas a partir de claves de identifica-
ción.

1,2 a, c

BXB3.7.1. Identifica exemplares de plantas e animais propios dalgúns ecosistemas
ou de interese especial por seren especies en perigo de extinción ou endémicas.
BXB3.7.2. Relaciona coa súa adaptación ao medio a presenza de determinadas es-
truturas nos animais e nas plantas máis comúns.
BXB3.7.3. Identifica exemplares de plantas e animais propios dos ecosistemas ga-
legos.

1,2,3,5 a, b, c

BXB4.1.1. Identifica os compoñentes dun ecosistema. 1,2,3,5 a, b, c
BXB4.2.1. Recoñece e enumera os factores desencadeantes de desequilibrios nun 
ecosistema.

1,2,3,5 a, b, c, d

BXB4.3.1. Selecciona accións que preveñen a destrución ambiental. 1,2,4,6 a, b, c, d, g
BXB5.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 1,2,3 a, b, d
BXB5.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 1,2,3 a, b, d
BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes de información, apoiándose nas TIC, para a 
elaboración e a presentación das súas investigacións.

1,4,6 a, c, e, g

BX.B5.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 1,4,6 b, d, f
BXB5.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas,
os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa
presentación e defensa na aula.
BXB5.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investiga-
cións, tanto verbalmente como por escrito.

1,2,3,5 a, b, c, d, e, f, g
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 75% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas.

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor.

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet.

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario.

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas.

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis.

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán
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• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

• Material do Proxecto Abalar

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.

Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese se-
gundo as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento : 2º ESO

Os programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento forman parte das medidas extraordi-
narias de atención á diversidade e teñen por finalidade facilitar que os alumnos e as alumnas, me-
diante unha metodoloxía específica e unha organización de contidos e materias do currículo diferen-
te á establecida con carácter xeral, alcancen as competencias do primeiro ciclo da ESO, poidan cur-
sar o cuarto curso pola vía ordinaria e obteñan o título de graduado na ESO.

Poderán incorporarse aos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento as alumnas e 
os alumnos en que concorran as circunstancias recollidas na letra a) e se atopen nalgunha das situa-
cións recollidas na letra b)

a) Circunstancias

Ter dificultades relevantes de aprendizaxe, ter sido obxecto doutras medidas de atención á diver-
sidade, sen que estas resultasen suficientes para a recuperación das dificultades de aprendizaxe de-
tectadas, existir expectativas razoables de que coa incorporación ao programa poderán cursar o 
cuarto curso pola vía ordinaria

b) Situacións

• Alumnado que teña cursado por primeira vez o primeiro curso da ESO, tendo repetido en 
Primaria, ou que cursou por segunda vez o primeiro curso da ESO e non está en condicións 
de promocionar ao segundo curso da ESO; poderá incorporarse ao programa de mellora da 
aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo dos cursos segundo e terceiro

• Alumnado que teña cursado por primeira vez o segundo curso da ESO e non está en condi-
cións de promocionar ao terceiro curso da ESO, tendo repetido en Primaria e/ou en primeiro 
curso da ESO; poderá incorporarse ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento
que se desenvolverá ao longo do terceiro curso

• Alumnado que teña cursado por segunda vez o segundo curso da ESO, e non está en condi-
cións de promocionar ao terceiro curso da ESO, poderá incorporarse ao programa de mellora
da aprendizaxe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso

• Con carácter excepcional, alumnado que teña cursado por primeira vez o terceiro curso da 
ESO e non está en condicións de promocionar ao cuarto curso da ESO, sen ter repetido ou 
tendo repetido unha vez na etapa, poderá incorporarse ao programa de mellora da aprendiza-
xe e do rendemento que se desenvolverá ao longo do terceiro curso
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O procedemento para a incorporación dun alumno ou dunha alumna ao Programa de mellora da 
aprendizaxe e do rendemento é o que segue :

a) Realizada a avaliación extraordinaria, o equipo docente realizará unha proposta razoa-
da do alumnado que se podería incorporar ao programa para a mellora da aprendizaxe e do 
rendemento. Esa proposta concretarase nun informe individualizado, elaborado pola persoa 
titora, en que constará a competencia curricular do alumno ou da alumna en cada materia, as 
dificultades de aprendizaxe presentadas, as medidas de atención á diversidade aplicadas e os 
motivos polos cales o equipo docente considera a conveniencia de que o alumno ou a alum-
na se integre nun programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Ese informe trasla-
darase á xefatura do departamento de Orientación.

b) A persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación realizará unha avalia-
ción psicopedagóxica a cada un dos alumnos e das alumnas propostos/as polo equipo docen-
te para incorporar ao programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. No informe co-
rrespondente a esa avaliación deben constar, entre outros aspectos, as conclusións das reu-
nións co profesorado titor e, se se trata de alumnado menor de idade, cos pais, as nais ou ti-
tores/as legais de cada alumno e alumna, para lles formular a conveniencia da súa incorpora-
ción a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento. Deixarase constancia escri-
ta da opinión dos pais, as nais ou titores/as legais respecto da proposta formulada.

c) Posteriormente, unha comisión formada polo/a xefe/a de estudos, que exerce a súa 
presidencia, a persoa que exerza a xefatura do departamento de Orientación e o/a titor/a do 
alumno ou da alumna valorará os informes emitidos e a opinión, de ser o caso, do pai, a nai 
ou os/as titores/as legais, realizando unha proposta ao/á director/a sobre a incorporación ao 
programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento.

d) Compete ao director ou á directora do centro docente elevar a proposta de autoriza-
ción sobre a incorporación do alumnado ao programa de mellora da aprendizaxe e do rende-
mento ao servizo provincial de Inspección educativa. Á solicitude achegaráselle a relación 
de alumnado proposto e a relación de profesorado que vai impartir cada un dos ámbitos do 
programa.

e) O servizo territorial da Inspección educativa emitirá a autorización expresa para o de-
senvolvemento dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento que cumpran os 
requisitos establecidos, e que será comunicada aos centros docentes antes do comezo do cur-
so.

f) Para a impartición dos ámbitos destes programas conformaranse grupos que non supe-
rarán o número de dez alumnos/as e non serán, con carácter xeral, menos de cinco. 
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O currículo dos programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento incluirá os seguintes ám-
bitos :

• Ámbito lingüístico e social, que abrangue os aspectos básicos do currículo correspondente 
ás materias de Lingua Galega e Literatura, Lingua Castelá e Literatura e Xeografía e Histo-
ria do segundo curso e do terceiro curso

• Ámbito científico e matemático, que abrangue os aspectos básicos do currículo correspon-
dente ás materias de Matemáticas e Física e Química do segundo curso e de Matemáticas 
Orientadas ás Ensinanzas Aplicadas, Bioloxía e Xeoloxía, e Física e Química do terceiro 
curso

• Ámbito de linguas estranxeiras, que abrangue os aspectos básicos do currículo correspon-
dente á materia de Primeira Lingua Estranxeira.

Os alumnos e as alumnas que sigan un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento 
terán un grupo ordinario de referencia co cal cursarán as materias non pertencentes aos ámbitos.

As materias do segundo e do terceiro curso de ESO cursaraas o alumnado co seu grupo de refe-
rencia.

O horario semanal dos ámbitos de coñecemento que compoñen o programa de mellora da apren-
dizaxe e do rendemento, para cada un dos cursos, será o seguinte :

a) Ámbito lingüístico e social: nove horas

b) Ámbito científico e matemático: oito horas

c) Ámbito de linguas estranxeiras: tres horas

O programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento concíbese desde un enfoque metodo-
lóxico funcional, en que os contidos curriculares se deben tratar desde un punto de vista global, 
práctico, motivador e personalizado, priorizando as aprendizaxes que resulten necesarias para outras
posteriores e que contribúan ao desenvolvemento das competencias clave e dos obxectivos xerais da
etapa.

A concreción do currículo dos ámbitos, así como as correspondentes programacións didácticas, 
serán elaboradas nos distintos departamentos didácticos implicados e polas persoas designadas para 
impartir os ámbitos, coa colaboración da persoa que exerza a xefatura do departamento de Orienta-
ción, a partir das directrices establecidas pola comisión de coordinación pedagóxica e coordinadas 
polo/a xefe/a de estudos.

Por este motivo, e tendo en conta o que abarca o currículo neste segundo curso da ESO (aspec-
tos básicos do currículo correspondente ás materias de Matemáticas e Física e Química do segundo 
curso) a programación aplicada concretarase nos aspectos básicos de ámbalas materias, tendo en 
conta os currículos de referencia das devanditas áreas.
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Programas de mellora da aprendizaxe e do rendemento [ PMAR ]  Segundo Curso da ESO

Os bloques previstos no grupo de referencia para as mencionadas materias son :

• Física e Química

Bloque 1. A actividade científica
Bloque 2. A materia
Bloque 3. Os cambios
Bloque 4. O movemento e as forzas
Bloque 5. Enerxía

• Matemáticas

Bloque 1. Procesos, métodos e actitudes en matemáticas
Bloque 2. Números e álxebra
Bloque 3. Xeometría
Bloque 4. Funcións
Bloque 5. Estatística e probabilidade

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Física e Química : Bloques 1 e 2
Matemáticas : Bloques  1 e 2

2º Trimestre :

Física e Química : Bloque 3
Matemáticas : Bloques 3 e 4

3º Trimestre :

Física e Química : Bloques 4 e 5
Matemáticas : Bloque 5 

Contidos Mínimos esixibles

Tanto os Contidos Mínimos esixibles coma os Criterios de avaliación os Estándares de aprendi-
zaxe e as Competencias Clave serán as correspondentes as materias de segundo de ESO de Física e 
Química e Matemáticas, tendo en conta as inherentes diferencias con respecto ao grupo de referen-
cia, o que fará necesaria unha adaptación dos mesmos ao nivel que presente o alumnado.
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Actividades de Aprendizaxe

Tendo en conta o deseño curricular base de segundo curso de ESO en relación coas materias de 
Matemáticas e de Física e Química, os Bloques, Obxectivos, Contidos e Actividades de aprendizaxe
serán as referidas nas devanditas programacións.

Para unha referencia básica pódese consultar o documento : 
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/curriculo_2_eso.odt  ou  
https://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/curriculo_2_eso.pdf 

O alumnado que se incorpore ao primeiro curso do programa de dous anos e no primeiro curso 
da etapa estivese exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira por ter presentado difi-
cultades continuadas no proceso de aprendizaxe, en particular nas materias lingüísticas, poderá que-
dar exento de cursar a materia de Segunda Lingua Estranxeira neste curso. Neste caso, recibirá re-
forzo educativo naqueles aspectos en que se detectasen as dificultades. Nos seus documentos de 
avaliación figurará coa mención de exento/a.

A competencia da decisión recaerá na dirección do centro docente, oídas as nais, os pais ou os/as
titores/as legais do alumnado afectado pola medida.

Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Tanto os estándares de aprendizaxe coma os procedementos de avaliación e os Instrumentos de 
avaliación será os recollidos nas programacións básicas de segundo curso da ESO dos seminarios de
Matemáticas e Física e Química, aos que se refire fundamentalmente este programa.

Hai que ter en conta que o alumnado que curse o programa de mellora da aprendizaxe e o rende-
mento promocionará ao cuarto curso se supera todos os ámbitos e materias que integran o progra-
ma.

Non obstante, poderá promocionar o alumnado que, tendo superados os ámbitos lingüístico e so-
cial e científico e matemático, teña avaliación negativa nunha ou dúas materias, e de maneira exce-
pcional en tres, sempre que o equipo docente considere que o alumno ou alumna pode seguir con 
éxito o curso seguinte, que ten expectativas favorables de recuperación e que a promoción benefi-
ciará a súa evolución educativa. Para estes efectos, o ámbito de linguas estranxeiras terá a conside-
ración dunha materia.

O alumnado poderá permanecer un ano máis no segundo curso do programa, sempre que o equi-
po docente considere esta medida como a máis adecuada para cursar cuarto curso da ESO pola vía 
ordinaria, e obter o título de graduado en ESO.
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Criterios de cualificación

A avaliación do alumnado nos ámbitos que conforman o programa de mellora da aprendizaxe e 
do rendemento terá como referente fundamental as competencias e os obxectivos da ESO, así como 
os criterios de avaliación e os estándares de aprendizaxe avaliables. Esta avaliación será continua e 
diferenciada, segundo os ámbitos do programa e as materias.

O alumnado do programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento será avaliado polo profe-
sorado que imparte cada un dos ámbitos e materias, baixo a coordinación do profesorado titor do 
programa e do profesorado titor do grupo de referencia. As cualificacións dos ámbitos realizaranse 
nos mesmos termos que as materias.

Para a recuperación das aprendizaxes non adquiridas, o alumnado que se promocione a cuarto 
curso con materias ou co ámbito de linguas estranxeiras do programa pendentes, deberá seguir un 
programa de reforzo adaptado ás súas características e necesidades.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase

Páxina 38 de 226



Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas.

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor.

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet.

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario.

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas.

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis.

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán
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• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

• Material do Proxecto Abalar

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

O alumnado que acceda a un programa de mellora da aprendizaxe e do rendemento con materias
pendentes de cursos anteriores realizará as actividades de reforzo e de apoio que lle permitan recu-
peralas ao longo do desenvolvemento do programa, e a avaliación será competencia do profesorado 
que o imparta, coa colaboración dos departamentos implicados.

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese se-
gundo as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Bioloxía e Xeoloxía : 3º ESO

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía e Xeoloxía son os seguintes:

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

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

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

• Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

• Bloque 5. O solo como ecosistema

• Bloque 6. Proxecto de investigación

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1 e 2

2º Trimestre :

Bloques 3 e 4

3º Trimestre :

Bloques 5 e 6
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencia
s clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 

 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

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

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

 CMCCT

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

 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

 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

 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  B3.11.  Substancias  aditivas:  B3.9.  Investigar  as  alteracións  BXB3.9.1.  Detecta  as  situacións  CSC
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 g 

 m

tabaco,  alcohol  e  outras  drogas.
Problemas asociados. 

producidas por  distintos tipos de
substancias  aditivas,  e  elaborar
propostas  de  prevención  e
control.

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.

 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

 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

 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

 f

 m

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

 B3.18.  Describir  os  procesos
implicados na función de relación,
e  os  sistemas  e  aparellos
implicados,  e  recoñecer  e

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

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

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

 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

 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.

 B3.27.  Comparar  os  métodos
anticonceptivos,  clasificalos
segundo  a  súa  eficacia  e

 BXB3.27.1.  Discrimina  os
métodos  de  anticoncepción
humana.

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

recoñecer  a  importancia  dalgúns
deles na prevención de doenzas
de transmisión sexual.

 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

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución

 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

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

 B4.8.  Indagar  e  identificar  os
factores  que  condicionan  a

 BXB4.8.1.  Investiga  acerca  da
paisaxe  do  seu  contorno  máis

 CCEC

 CAA
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 ñ modelaxe  da  paisaxe nas zonas
próximas ao alumnado.

próximo  e  identifica  algúns  dos
factores que condicionaron a súa
modelaxe.

 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

 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

Bloque 5. O solo como ecosistema.

 f  B5.1. O solo como ecosistema.

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

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

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

 CMCCT

 f

 g

 m

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

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

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

 CMCCT

 CSC

Bloque 6. Proxecto de investigación

 b

 c

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

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

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

 CAA

 CMCCT

 b

 f

 g

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

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

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

 CAA

 CCL
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observación.

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

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

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

 CMCCT

  CD

 a

 b

 c

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

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

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

 CAA

 CMCCT

 CSC

 CSIEE

 a

 b

 d

 h

 o

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

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

 BXB6.5.1.  Deseña  pequenos
traballos  de  investigación  sobre
animais  e/ou  plantas,  os
ecosistemas do seu contorno ou
a  alimentación  e  a  nutrición
humana, para a súa presentación
e defensa na aula.

 CSIEE

 CD

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

 CCL

 CCEC
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

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 correc-
ción, tanto oralmente como por 
escrito. 

CCL,CMCCT Utilizar adecuadamente o vocabula-
rio científico nun contexto preciso e 
adecuado ao seu nivel.

B1.2. Procurar, seleccionar e interpretar a in-
formación 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 carác-
ter científico a partir da utilización
de diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a informa-
ción seleccionada de xeito preciso
utilizando diversos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información 
de carácter científico para formar 
unha opinión propia e argumentar 
sobre problemas relacionados.

CD,CAA,CCL Procurar, seleccionar e interpretar a 
información de carácter científico e 
utilizala para formar unha opinión 
propia

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

BXB1.3.1. Coñece e respecta as 
normas de seguridade no laborato-
rio, e coida os instrumentos e o 
material empregado.
BXB1.3.2. Desenvolve con auto-
nomía a planificación do traballo 
experimental, utilizando tanto ins-
trumentos ópticos de recoñece-
mento como material básico de la-
boratorio, argumenta o proceso 
experimental seguido, describe as 
súas observacións e interpreta os 
seus resultados.

CMCCT,CSC,CSIEE,CAA Realizar un traballo experimental 
con axuda dun guión

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

BXB2.1.1. Diferencia a materia 
viva da inerte partindo das carac-
terísticas particulares de ambas.
BXB2.1.2. Establece comparati-
vamente as analoxías e as diferen-
zas entre célula procariota e euca-
riota, e entre célula animal e vexe-
tal.

CMCCT A célula como unidade de vida

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

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

B3.1. Catalogar os niveis de organización da 
materia viva (células, tecidos, órganos e apa-
rellos 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.
BXB3.1.2. Diferencia os tipos ce-
lulares e describe a función dos 
orgánulos máis importantes.

CAA,CMCCT Niveis de organización da materia
Estruturas celulares e as súas fun-
cións.

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 Tecidos máis importantes do ser hu-
mano

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

BXB3.3.1. Argumenta as implica-
cións dos hábitos para a saúde, e 
xustifica con exemplos as elec-
cións que realiza ou pode realizar 
para promovela individual e co-
lectivamente.

CSC Concepto de saúde e doenza

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 rela-
cionalas coas súas causas.
BXB3.4.2. Distingue e explica os 
mecanismos de transmisión das 
doenzas infecciosas.

CMCCT Clasificar as doenzas e determinar as
infecciosas e non infecciosas

B3.5. Valorar e identificar hábitos e estilos de BXB3.5.1. Coñece e describe CSC,CSIEE Hábitos e estilos de vida saudables
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vida saudables como método de prevención 
das doenzas.

hábitos de vida saudable e identi-
fícaos como medio de promoción 
da súa saúde e da das demais per-
soas.
BXB3.5.2. Propón métodos para 
evitar o contaxio e a propagación 
das doenzas infecciosas máis co-
múns.

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

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

CSC,CSIEE

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

BXB3.7.1. Explica en que consis-
te o proceso de inmunidade, e va-
lora o papel das vacinas como 
método de prevención das doen-
zas.

CMCCT,CSC Funcionamento básico do sistema in-
mune

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 órga-
nos.

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

CSC

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

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

CSC,CSIEE, Investigar as alteracións producidas 
por distintos tipos de substancias adi-
tivas, e elaborar propostas de preven-
ción e control

B3.10. Recoñecer as consecuencias para o in-
dividuo e a sociedade de seguir condutas de 
risco.

BXB3.10.1. Identifica as conse-
cuencias de seguir condutas de 
risco coas drogas, para o indivi-
duo e a sociedade.

CSC

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

BXB3.11.1. Discrimina o proceso 
de nutrición do da alimentación.
BXB3.11.2. Relaciona cada nu-
triente coa súa función no organis-
mo, e recoñece hábitos nutricio-
nais saudables.

CMCCT Recoñecer a diferenza entre alimen-
tación e nutrición, e diferenciar os 
principais nutrientes e as súas fun-
cións básicas

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

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutri-
cionais saudables mediante a ela-
boración de dietas equilibradas, 
utilizando táboas con grupos de 
alimentos cos nutrientes principais
presentes neles e o seu valor ca-
lórico.

CAA,CD

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

BXB3.13.1. Valora e determina 
unha dieta equilibrada para unha 
vida saudable e identifica os prin-
cipais trastornos da conduta ali-
mentaria.

CAA,CSC

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

BXB3.14.1. Determina e identifi-
ca, a partir de gráficos e esque-
mas, os órganos, os aparellos e os 
sistemas implicados na función de
nutrición, e relaciónao coa súa 
contribución no proceso.

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

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

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

CMCCT

B3.16. Identificar os compoñentes dos apare-
llos dixestivo, circulatorio, respiratorio e ex-
cretor, e coñecer o seu funcionamento.

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

CMCCT Identificar os compoñentes dos apa-
rellos dixestivo, circulatorio, respira-
torio e excretor, e coñecer o seu fun-
cionamento.

B3.17. Indagar acerca das doenzas máis habi-
tuais 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

B3.18. Describir os procesos implicados na 
función de relación, e os sistemas e aparellos 
implicados, e recoñecer e diferenciar os órga-
nos 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 rela-
ción.
BXB3.18.2. Describe os procesos 
implicados na función de relación,

CMCCT 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.

Páxina 52 de 226



e identifica o órgano ou a estrutu-
ra responsables de cada proceso.
BXB3.18.3. Clasifica os tipos de 
receptores sensoriais e relaciónaos
cos órganos dos sentidos en que se
atopan.

B3.19. Explicar a misión integradora do siste-
ma nervioso ante diferentes estímulos, e des-
cribir o seu funcionamento.

BXB3.19.1. Identifica algunhas 
doenzas comúns do sistema ner-
vioso e relaciónaas coas súas cau-
sas, cos factores de risco e coa súa
prevención.

CMCCT,CSC Misión integradora do sistema ner-
vioso

B3.20. Asociar as principais glándulas en-
dócrinas 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 fun-
ción.

CMCCT Principais glándulas endócrinas 

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

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

CMCCT

B3.22. Identificar os principais ósos e múscu-
los do aparello locomotor.

BXB3.22.1. Localiza os principais
ósos e músculos do corpo humano
en esquemas do aparello locomo-
tor.

CMCCT O aparello locomotor

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

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

CMCCT

B3.24. 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 locomo-
tor e relaciónaos coas lesións que 
producen.

CSC,CAA

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

BXB3.25.1. Identifica en esque-
mas os órganos do aparello repro-
dutor masculino e feminino, e es-
pecifica a súa función.

CMCCT Aparello reprodutor
Sexualidade e reprodución

B3.26. Recoñecer os aspectos básicos da re-
produción humana e describir os acontece-
mentos fundamentais da fecundación, do em-
barazo e do parto.

BXB3.26.1. Describe as principais
etapas do ciclo menstrual e indica 
que glándulas e que hormonas 
participan na súa regulación.
BXB3.26.2. Identifica os aconte-
cementos fundamentais da fecun-
dación, do embarazo e do parto

CMCCT

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

BXB3.27.1. Discrimina os méto-
dos de anticoncepción humana.
BXB3.27.2. Categoriza as princi-
pais doenzas de transmisión se-
xual e argumenta sobre a súa pre-
vención.

CMCCT,CSC,CCEC Métodos anticonceptivos

B3.28. Compilar información sobre as técni-
cas de reprodución asistida e de fecundación 
in vitro, para argumentar o beneficio que su-
puxo este avance científico para a sociedade.

BXB3.28.1. Identifica as técnicas 
de reprodución asistida máis fre-
cuentes.

CMCCT

B3.29. Valorar e considerar a súa propia se-
xualidade e a das persoas do contorno, e tran-
smitir a necesidade de reflexionar, debater, 
considerar e compartir.

BXB3.29.1. Actúa, decide e de-
fende responsablemente a súa se-
xualidade e a das persoas do seu 
contorno.

CSC,CCEC

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

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

CMCCT

B4.2. Relacionar os procesos xeolóxicos ex-
ternos coa enerxía que os activa e diferencia-
los dos procesos internos.

BXB4.2.1. Relaciona a enerxía 
solar cos procesos externos, e xus-
tifica o papel da gravidade na súa 
dinámica.
BXB4.2.2. Diferencia os procesos
de meteorización, erosión, trans-
porte e sedimentación, e os seus 
efectos no relevo.

CMCCT Relacionar os procesos xeolóxicos 
externos coa enerxía que os activa e 
diferencialos dos procesos internos

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 sedimenta-
ción producida polas augas super-
ficiais, e recoñece algún dos seus 
efectos no relevo.

CMCCT Augas superficiais

B4.4. Valorar e analizar a importancia das au- BXB4.4.1. Valora e analiza a im- CMCCT,CSC Augas subterráneas
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gas subterráneas, e xustificar a súa dinámica e
a súa relación coas augas superficiais.

portancia das augas subterráneas e
os riscos da súa sobreexplotación.

B4.5. Analizar a dinámica mariña e a súa in-
fluencia na modelaxe litoral.

BXB4.5.1. Relaciona os move-
mentos da auga do mar coa ero-
sión, o transporte e a sedimenta-
ción no litoral, e identifica al-
gunhas formas resultantes carac-
terísticas.

CMCCT Dinámica mariña

B4.6. Relacionar a acción eólica coas condi-
cións 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 re-
levante.

CMCCT Acción eólica

B4.7. Analizar a acción xeolóxica dos glacia-
res 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 Glaciares

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

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

CCEC,CAA

B4.9. Recoñecer e identificar a actividade xe-
olóxica dos seres vivos e valorar a importan-
cia da especie humana como axente xeolóxico
externo.

BXB4.9.1. Identifica a interven-
ción de seres vivos en procesos de
meteorización, erosión, transporte 
e sedimentación.
BXB4.9.2. Valora e describe a im-
portancia das actividades humanas
na transformación da superficie 
terrestre.

CMCCT,CSC,CCEC

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

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

CMCCT Cambios na superficie terrestre xera-
dos pola enerxía do interior terrestre 
dos de orixe externa

B4.11. Analizar as actividades sísmica e vol-
cánica, as súas características e os efectos que
xeran.

BXB4.11.1. Coñece e describe 
como se orixinan os sismos e os 
efectos que xeran.
BXB4.11.2. Relaciona os tipos de 
erupción volcánica co magma que
as orixina, e asóciaos co seu grao 
de perigo.

CMCCT Actividades sísmica e volcánica

B4.12. Relacionar a actividade sísmica e vol-
cánica 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 magni-
tude.

CAA,CMCCT

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, vol-
cánico existente na zona en que 
habita, e coñece as medidas de 
prevención que debe adoptar.

CAA,CSC Riscos sísmico e volcánico

B5.1. Analizar os compoñentes do solo e es-
quematizar as relacións entre eles.

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

CMCCT Analizar os compoñentes do solo e 
esquematizar as relacións entre eles

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

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

CMCCT,CSC

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

BXB6.1.1. Integra e aplica as des-
trezas propias do método científi-
co.

CAA,CMCCT

B6.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a tra-
vés da experimentación ou da observación e a
argumentación.

BXB6.2.1. Utiliza argumentos que
xustifiquen as hipóteses que pro-
pón.

CAA,CCL Elaborar hipóteses e contrastalas a 
través da experimentación ou da ob-
servación e a argumentación

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

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

CMCCT,CD

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

BXB6.4.1. Participa, valora e res-
pecta o traballo individual e en 
grupo.

CAA,CMCCT,CSC,CSIEE Participar, valorar e respectar o tra-
ballo individual e en equipo

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

BXB6.5.1. Deseña pequenos tra-
ballos de investigación sobre ani-
mais e/ou plantas, os ecosistemas 
do seu contorno ou a alimentación
e a nutrición humana, para a súa 
presentación e defensa na aula.

CSIEE,CD,CCL,CCEC Expor e defender en público o pro-
xecto de investigación realizado
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BXB6.5.2. Expresa con precisión 
e coherencia as conclusións das 
súas investigacións, tanto verbal-
mente como por escrito.
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estrate-
xias. Metodoloxía científica

h,p B1.1. O vocabulario científico na expre-
sión oral e escrita.

1

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estrate-
xias. Metodoloxía científica

b,e,f,g,h,m,p B1.2. Metodoloxía científica: característi-
cas básicas.
B1.3. Experimentación en bioloxía e xeo-
loxía: obtención, selección e interpreta-
ción de información de carácter científico 
a partir da selección e a recollida de mos-
tras do medio natural ou doutras fontes.

1,2,5,6

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estrate-
xias. Metodoloxía científica

b,f,g B1.4. Planificación e realización do traba-
llo experimental, e interpretación dos seus
resultados.
B1.5. Normas de seguridade no laborato-
rio, e coidado dos instrumentos e do mate-
rial.

1,2,3

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

f B2.1. Características da materia viva e di-
ferenzas coa materia inerte.
B2.2. A célula. Características básicas da 
célula procariota e eucariota, animal e ve-
xetal. 

1,2,5,6

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

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

1,2,5,6

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

f B3.1. Niveis de organización da materia 
viva.
B3.2. Organización xeral do corpo huma-
no: células, tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas
B3.3. A célula animal: estruturas celula-
res. Órgánulos celulares e a súa función.

1,2,5,6

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

f B3.4. Os tecidos do corpo humano: estru-
tura e funcións.

1,2,5,6

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

f,m B3.5. Saúde e a doenza, e factores que as 
determinan.

1,2,5,6

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

f,m B3.6. Doenzas infecciosas e non infeccio-
sas. 

1,2,5,6

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

k B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e es-
tilos de vida saudables.

1,2,5,6

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

a,c,d,e,m B3.7. Hixiene e prevención. Hábitos e es-
tilos de vida saudables.

1,2,5,6

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

f,m B3.8. Sistema inmunitario. Vacinas, soros 
e antibióticos.
B3.9. Uso responsable de medicamentos.

1,2,5,6

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

a,b,c,m B3.10. Transplantes e doazón de células, 
sangue e órganos.

1,2,5,6

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

f,g ,m B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alco-
hol e outras drogas. Problemas asociados. 

1,2,5,6

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

a,d,g,m B3.11. Substancias aditivas: tabaco, alco-
hol e outras drogas. Problemas asociados. 

1,2,5,6

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

f,m B3.12. Alimentación e nutrición. Alimen-
tos e nutrientes: tipos e funcións básicas. 

1,2,5,6

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

f,g,m B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos nutri-
cionais saudables.Trastornos da conduta 
alimentaria. 

1,2,3,5,6

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

c,m B3.13. Dieta e saúde. Dieta equilibrada. 
Deseño e análise de dietas. Hábitos nutri-
cionais saudables.Trastornos da conduta 
alimentaria.

1,2,3,5,6

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

f,m B3.14. Función de nutrición. Visión 
global e integradora de aparellos e proce-
sos que interveñen na nutrición.

1,2,5,6

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

f,m B3.14. Función de nutrición. Visión 
global e integradora de aparellos e proce-
sos que interveñen na nutrición.

1,2,5,6

Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción f,m B3.15. Anatomía e fisioloxía dos aparellos 1,2,5,6
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da saúde dixestivo, respiratorio, circulatorio e ex-
cretor.

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

f,m B3.16. Alteracións máis frecuentes e do-
enzas asociadas aos aparellos que inter-
veñen na nutrición: prevención e hábitos 
de vida saudables.

1,2,5,6

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

f,m B3.17. Función de relación. Sistema ner-
vioso e sistema endócrino.
B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e 
función; coidado e hixiene.

1,2,5,6

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

f,m B3.19. Coordinación e sistema nervioso: 
organización e función. 
B3.20. Doenzas comúns do sistema ner-
vioso: causas, factores de risco e preven-
ción.

1,2,5,6

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

f,m B3.21. Sistema endócrino: glándulas en-
dócrinas e o seu funcionamento. Princi-
pais alteracións.

1,2,5,6

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

f,m B3.22. Visión integradora dos sistemas 
nervioso e endócrino.

1,2,5,6

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

f B3.23. Aparello locomotor. Organización 
e relacións funcionais entre ósos, múscu-
los e sistema nervioso.

1,2,5,6

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

f,m B3.23. Aparello locomotor. Organización 
e relacións funcionais entre ósos, múscu-
los e sistema nervioso.

1,2,5,6

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

f,m B3.24. Factores de risco e prevención das 
lesións.

1,2,5,6

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

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

1,2,5,6

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

f,m B3.26. Ciclo menstrual. Fecundación, em-
barazo e parto.

1,2,5,6

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

f,m B3.27. Análise dos métodos anticoncepti-
vos.
B3.28. Doenzas de transmisión sexual: 
prevención.

1,2,5,6

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

e,g,m B3.29. Técnicas de reprodución asistida. 1,2,5,6

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

a,c,d,m B3.30. Reposta sexual humana. Sexo e se-
xualidade. Saúde e hixiene sexual.

1,2,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

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

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f B4.2. Procesos xeolóxicos externos e dife-
renzas cos internos. Meteorización, ero-
sión, transporte e sedimentación.

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

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

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f,m B4.4. Augas subterráneas: circulación e 
explotación.

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

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

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f B4.6. Acción xeolóxica do vento: modela-
xe eólica.

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f B4.7. Acción xeolóxica dos glaciares: for-
mas de erosión e depósito que orixinan.

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f,l,o B4.8. Factores que condicionan a modela-
xe da paisaxe galega.

1,2,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f,g,m B4.9. Acción xeolóxica dos seres vivos. A 
especie humana como axente xeolóxico. 

1,2,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

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

1,2,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

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

1,2,4,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f,g B4.12. Distribución de volcáns e terremo-
tos. Riscos sísmico e volcánico: importan-
cia da súa predición e da súa prevención.

1,2,5,6

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolu-
ción

f,g B4.12. Distribución de volcáns e os terre-
motos. Riscos sísmico e volcánico: impor-
tancia da súa predición e da súa preven-
ción.
B4.13. Sismicidade en Galicia.

1,2,5,6

Bloque 5. O solo como ecosistema. f B5.1. O solo como ecosistema.
B5.2. Compoñentes do solo e as súas inte-

1,2,5,6
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raccións.
Bloque 5. O solo como ecosistema. f,g,m B5.3. Importancia do solo. Riscos da súa 

sobreexplotación, degradación ou perda.
1,2,5,6

Bloque 6. Proxecto de investigación b,c, B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e argu-
mentación, a partir da experimentación ou
a observación.

2,3,4,6

Bloque 6. Proxecto de investigación b,f,g B6.1. Método científico. Elaboración de 
hipóteses, e a súa comprobación e argu-
mentación, a partir da experimentación ou
a observación.

2,3,4,6

Bloque 6. Proxecto de investigación e B6.2. Artigo científico. Fontes de divulga-
ción científica. 

2,3,4,6

Bloque 6. Proxecto de investigación a,b,c B6.3. Proxecto de investigación en equi-
po. Organización. Participación e colabo-
ración respectuosa no traballo individual e
en equipo. Presentación de conclusións.

2,3,4,6

Bloque 6. Proxecto de investigación a,b,d,h,p B6.3. Proxecto de investigación en equi-
po. Organización. Participación e colabo-
ración respectuosa no traballo individual e
en equipo. Presentación de conclusións.

2,3,4,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación

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

1,2,3 a, b, c, d, f

BXB1.2.1. Procura, selecciona e interpreta a información de carácter científico a 
partir da utilización de diversas fontes.
BXB1.2.2. Transmite a información seleccionada de xeito preciso utilizando diver-
sos soportes.
BXB1.2.3. Utiliza a información de carácter científico para formar unha opinión 
propia e argumentar sobre problemas relacionados.

1,2,3,4,5,6 b, c, d, e, g

BXB1.3.1. Coñece e respecta as normas de seguridade no laboratorio, e coida os 
instrumentos e o material empregado.
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 observa-
cións e interpreta os seus resultados.

1,4,6 b

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características particu-
lares de ambas.
BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as diferenzas entre célula 
procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.

1,2,3 a

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o mantemen-
to da vida.
BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e de-
duce a relación entre elas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a relación
entre eles.
BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos máis 
importantes.

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3 a, b, c

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 co-
lectivamente.

1,2,4,6 b, c, d, f

BXB3.4.1. Recoñece as doenzas e as infeccións máis comúns, e relacionalas coas 
súas causas.
BXB3.4.2. Distingue e explica os mecanismos de transmisión das doenzas infec-
ciosas.

1,2,3,5 a, b, c, d

BXB3.5.1. Coñece e describe hábitos de vida saudable e identifícaos como medio 
de promoción da súa saúde e da das demais persoas.
BXB3.5.2. Propón métodos para evitar o contaxio e a propagación das doenzas in-
fecciosas máis comúns.

1,2,3,5 a, b, c, d

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

1,2,4,6 a, b, d, f

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

1,2,3,5 a, b, c

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

1,2,4,6 a, b, d, f

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.

1,2,4,6 b, d, e, f, g

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

1,2,4,6 b, d, e, f, g

BXB3.11.1. Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación.
BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e recoñece 
hábitos nutricionais saudables.

1,2,3,4,5,6 a, b, d, e, f, g

BXB3.12.1. Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de die-
tas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos nutrientes princi-
pais presentes neles e o seu valor calórico.

1,2,3,4,5,6 a, b, d, e, f, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, d, e, f, g

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.

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos e os 1,2,3,5 a, b, c, g
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sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas.
BXB3.18.1. Especifica a función de cada aparello e de cada sistema implicados 
nas funcións de relación.
BXB3.18.2. Describe os procesos implicados na función de relación, e identifica o 
órgano ou a estrutura responsables de cada proceso.
BXB3.18.3. Clasifica os tipos de receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos 
dos sentidos en que se atopan.

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, c, g

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as hormonas se-
gregadas e a súa función.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

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

1,2,3,5 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.26.1. Describe as principais etapas do ciclo menstrual e indica que glándu-
las e que hormonas participan na súa regulación.
BXB3.26.2. Identifica os acontecementos fundamentais da fecundación, do emba-
razo e do parto

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.27.1. Discrimina os métodos de anticoncepción humana.
BXB3.27.2. Categoriza as principais doenzas de transmisión sexual e argumenta 
sobre a súa prevención.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.28.1. Identifica as técnicas de reprodución asistida máis frecuentes. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB3.29.1. Actúa, decide e defende responsablemente a súa sexualidade e a das 
persoas do seu contorno.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

BXB4.6.1. Asocia a actividade eólica cos ambientes en que esta actividade xeo-
lóxica pode ser relevante.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.7.1. Analiza a dinámica glaciar e identifica os seus efectos sobre o relevo. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB4.8.1. Investiga acerca da paisaxe do seu contorno máis próximo e identifica 
algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

BXB4.9.1. Identifica a intervención de seres vivos en procesos de meteorización, 
erosión, transporte e sedimentación.
BXB4.9.2. Valora e describe a importancia das actividades humanas na transfor-
mación da superficie terrestre.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.11.1. Coñece e describe como se orixinan os sismos e os efectos que xeran.
BXB4.11.2. Relaciona os tipos de erupción volcánica co magma que as orixina, e 
asóciaos co seu grao de perigo.

1,2,3,5 a, b, c, g

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

1,2,3,5 a, b, c, g

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.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

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

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade do solo e valora a necesidade de protexelo. 1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g
BXB6.1.1. Integra e aplica as destrezas propias do método científico. 1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g
BXB6.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g
BXB6.3.1. Utiliza fontes de información apoiándose nas TIC, para a elaboración e 
a presentación das súas investigacións.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g

BXB6.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g
BXB6.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plantas,
os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para a súa
presentación e defensa na aula.
BXB6.5.2. Expresa con precisión e coherencia as conclusións das súas investiga-
cións, tanto verbalmente como por escrito.

1,2,3,4,5,6 a, b, c, d, e, f, g
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 75% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos. Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán

• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua
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Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.

Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes
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Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.

Actividades complementarias e extraescolares
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Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese se-
gundo as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Bioloxía e Xeoloxía : 4º ESO

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía e Xeoloxía son os seguintes:

• Bloque 1. A evolución da vida

• Bloque 2. A dinámica da Terra

• Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

• Bloque 4. Proxecto de investigación

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloque 1

2º Trimestre :

Bloque 2 

3º Trimestre :

Bloque 3 e 4 
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. A evolución da vida

 f

 h

 B1.1.  Célula  procariota  e  célula
eucariota:  relacións  evolutivas.
Célula  animal  e  célula  vexetal:
morfoloxía e función.

 B1.1.  Determinar  as  analoxías  e
as  diferenzas  na  estrutura  das
células procariotas e eucariotas, e
interpretar as relacións evolutivas
entre elas. 

 BXB1.1.1.  Compara  a  célula
procariota  e  a  eucariota,  a
animal e a vexetal, e recoñece
a  función  dos  orgánulos
celulares  e  a  relación  entre
morfoloxía e función.

 CAA

 CMCCT

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

 CD

 CAA

 f

 g

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.  B1.2. Identificar o núcleo celular e
a  súa  organización  segundo  as
fases do ciclo celular, a través da
observación directa ou indirecta.

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

 CCL

 CAA

 g

 f

 B1.3.  Cromatina  e  cromosomas.
Cariotipo.

 B1.3.  Comparar  a  estrutura  dos
cromosomas e da cromatina.

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

 CMCCT

 g

 f

 h

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

 B1.4.  Formular  e  identificar  os
principais  procesos  que  teñen
lugar  na  mitose  e  na  meiose,  e
revisar o seu significado e a súa
importancia biolóxica.

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

 CMCCT

 CAA

 g

 f

 h

 B1.5.  Ácidos  nucleicos:  ADN  e
ARN.

 B1.5.  Comparar  os  tipos  e  a
composición dos ácidos nucleicos,
e relacionalos coa súa función.

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

 CAA

 CSIEE

 g

 h

 B1.6.  ADN  e  xenética  molecular.
Proceso  de  replicación  do  ADN.
Concepto de xene.

 B1.6. Relacionar  a replicación do
ADN  coa  conservación  da
información xenética.

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

 CAA

 g

 b

 B1.7.  Expresión  da  información
xenética. Código xenético.

 B1.7. Comprender e ilustrar como
se expresa a información xenética,
utilizando  o  código  xenético  e
resolvendo problemas sinxelos.

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

 CAA

 CSIEE

 b

 a

 B1.8.  Mutacións.  Relacións  coa
evolución.

 B1.8. Valorar e recoñecer o papel
das  mutacións  na  diversidade
xenética, e comprender a relación
entre mutación e evolución.

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

 CMCCT

 CAA

 f

 g

 h

 B1.9.  Herdanza e  transmisión  de
caracteres.  Introdución  e
desenvolvemento  das  leis  de
Mendel.

 B1.10.  Base  cromosómica  da
herdanza mendeliana.

 B1.11.  Aplicacións  das  leis  de
Mendel.

 B1.9.  Formular  os  principios  da
xenética mendeliana, aplicando as
leis da herdanza na resolución de
problemas sinxelos, e recoñecer a
base  cromosómica  das  leis  de
Mendel.

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

 CMCCT 

 CAA 

 CCEC

 g  B1.12.  Herdanza  do  sexo  e
herdanza ligada ao sexo.

 B1.10. Diferenciar  a herdanza do
sexo  e  a  ligada  ao  sexo,  e

 BXB1.10.1.  Resolve problemas
prácticos  sobre a herdanza do

 CAA
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establecer a relación entre elas. sexo e a ligada ao sexo.  CSIEE

 a

 c

 g

 m

 B1.13. Doenzas hereditarias máis
frecuentes e o seu alcance social.

 B1.11.  Coñecer  e  identificar
algunhas  doenzas  hereditarias,  a
súa  prevención  e  o  seu  alcance
social.

 BXB1.11.1.  Identifica  as
doenzas  hereditarias  máis
frecuentes  e  o  seu  alcance
social,  e  resolve  problemas
prácticos  sobre  doenzas
hereditarias,  utilizando  árbores
xenealóxicas.

 CMCCT

 CSC

 f  B1.14.  Técnicas  da  enxeñaría
xenética.

 B1.12.  Identificar  as  técnicas  da
enxeñaría  xenética:  ADN
recombinante e PCR.

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

 CMCCT

 CSIEE 

 g

 h

 m

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría
xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 

 B1.13.  Comprender  e  describir  o
proceso da clonación.

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

 CSC

 CSIEE

 CAA

 a

 c

 g

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría
xenética. Biotecnoloxía. Bioética.

 B1.14.  Recoñecer  as  aplicacións
da  enxeñaría  xenética:
organismos  modificados
xeneticamente (OMX).

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

 CSC

 CSIEE

 a

 c

 d

 B1.15.  Aplicacións  da  enxeñaría
xenética. Biotecnoloxía. Bioética.

 B1.15.  Valorar  e  interpretar  as
aplicacións da tecnoloxía do ADN
recombinante  na  agricultura,  na
gandaría,  no  ambiente  e  na
saúde.

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

 CSC

 a

 c

 g

 h

 B1.16.  Orixe  e  evolución  dos
seres  vivos.  Hipóteses  sobre  a
orixe da vida na Terra.

 B1.17. Teorías da evolución. Feito
e mecanismos da evolución.

 B1.16.  Coñecer  e  describir  as
hipóteses sobre a orixe da vida e
as probas da evolución. Comparar
lamarckismo,  darwinismo  e
neodarwinismo.

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

 CMCCT

 CAA

 g

 h

 B1.16.  Orixe  e  evolución  dos
seres  vivos.  Hipóteses  sobre  a
orixe da vida na Terra.

 B1.17. Teorías da evolución. Feito
e mecanismos da evolución.

 B1.17.  Comprender  e  establecer
os  mecanismos  da  evolución
destacando  a  importancia  da
mutación e a selección. Analizar o
debate  entre  gradualismo,
saltacionismo e neutralismo.

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

 CAA

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

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

 BXB1.18.1.  Interpreta  árbores
filoxenéticas.

 CAA

 g

 h

 b

 B1.19.  Evolución  humana:
proceso de hominización.

 B1.19. Describir a hominización.  BXB1.19.1.  Recoñece  e
describe  as  fases  da
hominización.

 CMCCT

 CCL

Bloque 2. A dinámica da Terra

 f

 g

 h

 B2.1.  Historia  da  Terra.  Orixe  da
Terra.  Tempo  xeolóxico:  ideas
históricas sobre a idade da Terra.
Principios  e  procedementos  que
permiten reconstruír a súa historia.
Utilización  do  actualismo  como
método de interpretación.

 B2.1.  Recoñecer,  compilar  e
contrastar  feitos  que  amosen  a
Terra como un planeta cambiante. 

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

 CAA

 g  B2.1.  Historia  da  Terra.  Orixe  da
Terra.  Tempo  xeolóxico:  ideas
históricas sobre a idade da Terra.
Principios  e  procedementos  que
permiten reconstruír a súa historia.

 B2.2.  Rexistrar  e  reconstruír
algúns dos cambios máis notables
da  historia  da  Terra,  e  asocialos
coa súa situación actual.

 BXB2.2.1.  Reconstrúe  algúns
cambios  notables  na  Terra,
mediante  a  utilización  de
modelos  temporais  a  escala  e
recoñecendo  as  unidades

 CAA

 CSIEE
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Utilización  do  actualismo  como
método de interpretación.

temporais na historia xeolóxica.

 g

 h

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

 B2.3.  Categorizar  e  integrar  os
procesos  xeolóxicos  máis
importantes da historia da Terra.

 BXB2.3.1.  Discrimina  os
principais  acontecementos
xeolóxicos,  climáticos  e
biolóxicos que tiveron lugar  ao
longo  da  historia  da  Terra,  e
recoñece  algúns  animais  e
plantas característicos de cada
era.

 CMCCT

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

 B2.4.  Recoñecer  e  datar  eóns,
eras  e  períodos  xeolóxicos,
utilizando  o  coñecemento  dos
fósiles guía.

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

 CAA

 e

 f

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

 B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos
sinxelos  e  perfís  topográficos
como  procedemento  para  o
estudo dunha zona ou dun terreo.

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

 CMCCT

 CCL

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

 CMCCT

 g  B2.5. Estrutura e composición da
Terra.  Modelos  xeodinámico  e
xeoquímico.

 B2.6. Comprender e comparar os
modelos que explican a estrutura
e a composición da Terra.

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

 CAA

 g

 f

 B2.5. Estrutura e composición da
Terra.  Modelos  xeodinámico  e
xeoquímico.

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

 B2.7.  Combinar  o  modelo
dinámico  da  estrutura  interna  da
Terra  coa  teoría  da  tectónica  de
placas.

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

 CAA

 CSIEE

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

 B2.8. Recoñecer as evidencias da
deriva continental e da expansión
do fondo oceánico.

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

 CAA

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

 B2.9.  Interpretar  algúns
fenómenos  xeolóxicos  asociados
ao  movemento  da  litosfera  e
relacionalos coa súa situación en
mapas terrestres.  Comprender os
fenómenos  naturais  producidos
nos contactos das placas.

 BXB2.9.1.  Coñece  e  explica
razoadamente  os  movementos
relativos das placas litosféricas.

 CAA

 CMCCT

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

 CAA

 g

 h

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

 B2.10.  Explicar  a  orixe  das
cordilleiras, os arcos de illas e os
oróxenos térmicos.

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

 CMCCT

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

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

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

 CAA

 CCL

 g  B2.7.  Evolución  do  relevo  como  B2.12.  Analizar  que o  relevo,  na  BXB2.12.1.  Interpreta  a  CAA
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 b resultado  da  interacción  da
dinámica externa e interna.

súa  orixe  e  na  súa  evolución,  é
resultado da  interacción  entre  os
procesos  xeolóxicos  internos  e
externos.

evolución  do  relevo  baixo  a
influencia  da  dinámica  externa
e interna.

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente

 f

 h

 B3.1. Compoñentes e estrutura do
ecosistema:  comunidade  e
biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico.

 B3.1.  Explicar  os  conceptos  de
ecosistema,  biótopo,  poboación,
comunidade,  ecotón,  hábitat  e
nicho ecolóxico.

 BXB3.1.1. Identifica o concepto
de  ecosistema  e  distingue  os
seus compoñentes.

 CMCCT

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

 CAA

 CSIEE

 CCL

 g

 b

 f

 B3.2. Factores ambientais e seres
vivos.  Factores  limitantes  e
adaptacións. Límite de tolerancia.

 B3.2.  Comparar  adaptacións  dos
seres  vivos  a  diferentes  medios,
mediante  a  utilización  de
exemplos.

 BXB3.2.1.  Interpreta  as
adaptacións  dos  seres  vivos  a
un  ambiente  determinado,
relacionando  a  adaptación  co
factor ou os factores ambientais
desencadeantes deste.

 CSC

 CAA

 a

 b

 B3.2. Factores ambientais e seres
vivos.  Factores  limitantes  e
adaptacións. Límite de tolerancia.

 B3.3.  Categorizar  os  factores
ambientais  e  a  súa  influencia
sobre os seres vivos, e recoñecer
o  concepto  de  factor  limitante  e
límite de tolerancia.

 BXB3.3.1.  Recoñece  os
factores  ambientais  que
condicionan o desenvolvemento
dos  seres  vivos  nun  ambiente
determinado,  e  valora  a  súa
importancia  na  conservación
deste.

 CMCCT

 CAA

 g

 f

 B3.3. Relacións intraespecíficas e
interespecíficas.  Influencia  na
regulación dos ecosistemas.

 B3.4.  Autorregulación  do
ecosistema,  da  poboación  e  da
comunidade.

 B3.4.  Identificar  as  relacións
intraespecíficas  e  interespecíficas
como factores  de  regulación  dos
ecosistemas.

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

 CMCCT

 f

 h

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e
redes.

 B3.5.  Explicar  os  conceptos  de
cadeas e redes tróficas.

 BXB3.5.1.  Recoñece  os  niveis
tróficos e as súas relacións nos
ecosistemas,  e  valora  a  súa
importancia para a vida en xeral
e o mantemento destas.

 CAA

 CSC 

 CCL

 a

 c

 g

 B3.6. Dinámica do ecosistema.

 B3.7. Ciclo da materia e fluxo da
enerxía.

 B3.8. Pirámides ecolóxicas.

 B3.9.  Ciclos  bioxeoquímicos  e
sucesións ecolóxicas.

 B3.6. Expresar como se produce a
transferencia de materia e enerxía
ao  longo  dunha  cadea  ou  rede
trófica,  e  deducir  as
consecuencias  prácticas  na
xestión  sustentable  dalgúns
recursos por parte do ser humano.

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

 CSC

 CCEC

 a

 c

 m

 B3.10.  Eficiencia  ecolóxica  e
aproveitamento  dos  recursos
alimentarios. Regra do 10 %.

 B3.7.  Relacionar  as  perdas
enerxéticas  producidas  en  cada
nivel trófico co aproveitamento dos
recursos  alimentarios  do  planeta
desde  un  punto  de  vista
sustentable.

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

 CAA

 a

 c

 B3.11. Actividade humana e medio
ambiente.  Impactos  e  valoración
das  actividades  humanas  nos
ecosistemas.  Consecuencias
ambientais  do  consumo  humano
de enerxía.

 B3.8.  Contrastar  algunhas
actuacións  humanas  sobre
diferentes  ecosistemas,  valorar  a
súa  influencia  e  argumentar  as
razóns  de  certas  actuacións
individuais e colectivas para evitar

 BXB3.8.1.  Argumenta sobre as
actuacións humanas que teñen
unha  influencia  negativa  sobre
os ecosistemas: contaminación,
desertización,  esgotamento  de
recursos, etc.

 CSC

 CCL

 CCEC
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 B3.12. Os recursos naturais e os
seus tipos. A superpoboación e as
súas  consecuencias:
deforestación,  sobreexplotación,
incendios, etc.

a súa deterioración.  BXB3.8.2.  Defende  e  conclúe
sobre posibles actuacións para
a  mellora  ambiental  e  analiza
desde distintos puntos de vista
un  problema  ambiental  do
contorno  próximo,  elabora
informes  e  preséntaos
utilizando distintos medios.

 CMCCT

 CAA

 CCL

 b

 f

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

 B3.9.  Concretar  procesos  de
tratamento de residuos e describir
a xestión que dos residuos se fai
no seu contorno próximo.

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

 CSC

 CSIEE

 m

 c

 a

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

 B3.10.  Contrastar  argumentos  a
favor  da  recollida  selectiva  de
residuos  e  a  súa  repercusión  a
nivel familiar e social.

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

 CSC

  CAA

 a

 g

 B3.14.  Uso  de  enerxías
renovables  como  factor
fundamental  para  un
desenvolvemento  sustentable.
Consecuencias  ambientais  do
consumo humano de enerxía.

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

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

 CSC

 CCL

Bloque 4. Proxecto de investigación

 b

 c

 e

 f

 g

 B4.1.  Método  científico.
Elaboración  de  hipóteses,  e
comprobación  e argumentación a
partir  da  experimentación  ou  a
observación.

 B4.1.  Planear,  aplicar,  e  integrar
as  destrezas  e  as  habilidades
propias do traballo científico.

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

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 b

 e

 f

 g

 h

 B4.1.  Método  científico.
Elaboración  de  hipóteses,  e
comprobación  e argumentación a
partir  da  experimentación  ou  a
observación.

 B4.2.  Elaborar  hipóteses  e
contrastalas  a  través  da
experimentación  ou  da
observación e a argumentación.

 BXB4.2.1.  Utiliza  argumentos
que  xustifiquen  as  hipóteses
que propón.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 b

 e

 f

 h

 o

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

 B4.3.  Discriminar  e  decidir  sobre
as  fontes  de  información  e  os
métodos empregados para a súa
obtención.

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

 CAA

 CCL

 CMCCT 

 CD

 a

 b

 c

 d

 g

 B4.3.  Proxecto  de  investigación:
organización.  Participación  e
colaboración  respectuosa  no
traballo  individual  e  en  equipo.
Presentación de conclusións.

 B4.4.  Participar,  valorar  e
respectar o traballo individual e en
grupo.

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

 CAA

 CSC

 CSIEE
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 b

 d
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 g

 h
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 B4.3.  Proxecto  de  investigación:
organización.  Participación  e
colaboración  respectuosa  no
traballo  individual  e  en  equipo.
Presentación de conclusións.

 B4.5.  Presentar  e  defender  en
público  o  proxecto  de
investigación realizado.

 BXB4.5.1.  Deseña  pequenos
traballos de investigación sobre
animais  e/ou  plantas,  os
ecosistemas  do  seu  contorno
ou a alimentación e a nutrición
humana,  para  a  súa
presentación  e  a  súa  defensa
na aula.

 CCL

 CSIEE

 CD

 CMCCT

BXB4.5.2. Expresa con precisión e
coherencia as conclusións das

súas investigacións, tanto
verbalmente como por escrito.

 CCL
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas
na estrutura das células procariotas e eucario-
tas, e interpretar as relacións evolutivas entre 
elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eu-
cariota, a animal e a vexetal, e recoñece a fun-
ción dos orgánulos celulares e a relación entre 
morfoloxía e función.
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizan-
do o microscopio óptico, micrografías e esque-
mas gráficos.

CAA,CMCCT,CD Células procariotas e eucariotas

B1.2. Identificar o núcleo celular e a súa or-
ganización segundo as fases do ciclo celular, 
a través da observación directa ou indirecta.

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

CCL,CAA Fases do ciclo celular

B1.3. Comparar a estrutura dos cromosomas 
e da cromatina.

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromoso-
ma utilizándoo para construír un cariotipo.

CMCCT Cromosomas e da cromatina

B1.4. Formular e identificar os principais 
procesos que teñen lugar na mitose e na 
meiose, e revisar o seu significado e a súa im-
portancia biolóxica.

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

CMCCT,CAA Mitose e meiose

B1.5. Comparar os tipos e a composición dos 
ácidos nucleicos, e relacionalos coa súa fun-
ción.

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

CAA,CSIEE ARN e ADN

B1.6. Relacionar a replicación do ADN coa 
conservación da información xenética.

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

CAA, Replicación do ADN

B1.7. Comprender e ilustrar como se expresa 
a información xenética, utilizando o código 
xenético e resolvendo problemas sinxelos.

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

CAA,CSIEE

B1.8. Valorar e recoñecer o papel das muta-
cións na diversidade xenética, e comprender 
a relación entre mutación e evolución.

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consis-
ten as mutacións e os seus tipos.

CMCCT,CAA Relación entre mutación e evolu-
ción.

B1.9. Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da herdanza na 
resolución de problemas sinxelos, e recoñecer
a base cromosómica das leis de Mendel.

BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da 
xenética mendeliana e resolve problemas prác-
ticos de cruzamentos con un ou dous caracte-
res.

CMCCT ,CAA ,CC
EC

Xenética mendeliana

B1.10. Diferenciar a herdanza do sexo e a li-
gada ao sexo, e establecer a relación entre 
elas.

BXB1.10.1. Resolve problemas prácticos so-
bre a herdanza do sexo e a ligada ao sexo.

CAA,CSIEE Herdanza do sexo e ligada ao 
sexo

B1.11. Coñecer e identificar algunhas doen-
zas hereditarias, a súa prevención e o seu al-
cance social.

BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias 
máis frecuentes e o seu alcance social, e resol-
ve problemas prácticos sobre doenzas heredi-
tarias, utilizando árbores xenealóxicas.

CMCCT,CSC Principais doenzas hereditarias

B1.12. Identificar as técnicas da enxeñaría 
xenética: ADN recombinante e PCR.

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

CMCCT,CSIEE 

B1.13. Comprender e describir o proceso da 
clonación.

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

CSC,CSIEE,CAA Proceso de clonación

B1.14. Recoñecer as aplicacións da enxeñaría
xenética: organismos modificados xenetica-
mente (OMX).

BXB1.14.1. Analiza as implicacións éticas, so-
ciais e ambientais da enxeñaría xenética.

CSC,CSIEE Principais aplicacións da enxe-
niería xenética

B1.15. Valorar e interpretar as aplicacións da 
tecnoloxía do ADN recombinante na agricul-
tura, na gandaría, no ambiente e na saúde.

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as conse-
cuencias dos avances actuais no campo da bio-
tecnoloxía.

CSC Principais aplicacións da enxe-
niería xenética

B1.16. Coñecer e describir as hipóteses sobre
a orixe da vida e as probas da evolución. 
Comparar lamarckismo, darwinismo e neoda-
rwinismo.

BXB1.16.1. Distingue as características dife-
renciadoras entre lamarckismo, darwinismo e 
neodarwinismo.

CMCCT,CAA Teorías sobre a orixe da vida e a 
evolución.

B1.17. Comprender e establecer os mecanis-
mos da evolución destacando a importancia 
da mutación e a selección. Analizar o debate 
entre gradualismo, saltacionismo e neutralis-
mo.

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabi-
lidade xenética, adaptación e selección natural.

CAA

B1.18. Interpretar árbores filoxenéticas, in-
cluíndo a humana.

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. CAA Árbores filoxenéticas

B1.19. Describir a hominización. BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da 
hominización.

CMCCT,CCL Proceso de hominización

B2.1. Recoñecer, compilar e contrastar feitos 
que amosen a Terra como un planeta cam-
biante. 

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

CAA
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B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas
na estrutura das células procariotas e eucario-
tas, e interpretar as relacións evolutivas entre 
elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eu-
cariota, a animal e a vexetal, e recoñece a fun-
ción dos orgánulos celulares e a relación entre 
morfoloxía e función.
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizan-
do o microscopio óptico, micrografías e esque-
mas gráficos.

CAA,CMCCT,CD Células procariotas e eucariotas

B2.2. Rexistrar e reconstruír algúns dos cam-
bios máis notables da historia da Terra, e aso-
cialos coa súa situación actual.

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios nota-
bles na Terra, mediante a utilización de mode-
los temporais a escala e recoñecendo as unida-
des temporais na historia xeolóxica.

CAA,CSIEE Principais cambios na Terra a lo 
largo da súa historia

B2.3. Categorizar e integrar os procesos xeo-
lóxicos máis importantes da historia da Terra.

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontece-
mentos xeolóxicos, climáticos e biolóxicos 
que tiveron lugar ao longo da historia da Terra,
e recoñece algúns animais e plantas caracterís-
ticos de cada era.

CMCCT,

B2.4. Recoñecer e datar eóns, eras e períodos
xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fó-
siles guía.

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

CAA Periodos xeolóxicos

B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos sinxelos e 
perfís topográficos como procedemento para 
o estudo dunha zona ou dun terreo.

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e 
fai perfís topográficos.
BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de da-
tación relativa, aplicando os principios de su-
perposición de estratos, superposición de pro-
cesos e correlación.

CMCCT,CCL Cortes xeolóxicos e perfís topo-
gráficos

B2.6. Comprender e comparar os modelos 
que explican a estrutura e a composición da 
Terra.

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

CAA, Estructura e composición da Te-
rra

B2.7. Combinar o modelo dinámico da estru-
tura interna da Terra coa teoría da tectónica 
de placas.

BXB2.7.1. Relaciona as características da es-
trutura interna da Terra e asóciaas cos fenóme-
nos superficiais.

CAA,CSIEE Tectónica de placas

B2.8. Recoñecer as evidencias da deriva con-
tinental e da expansión do fondo oceánico.

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias ac-
tuais da deriva continental e da expansión do 
fondo oceánico.

CAA

B2.9. Interpretar algúns fenómenos xeolóxi-
cos asociados ao movemento da litosfera e 
relacionalos coa súa situación en mapas te-
rrestres. Comprender os fenómenos naturais 
producidos nos contactos das placas.

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os 
movementos relativos das placas litosféricas.
BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos 
movementos das placas no relevo.

CAA,CMCCT Sismos e volcáns asociados á tec-
tónica de placas

B2.10. Explicar a orixe das cordilleiras, os ar-
cos de illas e os oróxenos térmicos.

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

CMCCT Consecuencias do movemento 
das placas litosféricas

B2.11. Contrastar os tipos de placas litosféri-
cas e asociarlles movementos e consecuen-
cias.

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

CAA,CCL

B2.12. Analizar que o relevo, na súa orixe e 
na súa evolución, é resultado da interacción 
entre os procesos xeolóxicos internos e exter-
nos.

BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo 
baixo a influencia da dinámica externa e inter-
na.

CAA O relevo como resultado da inte-
racción entre a xeodinámica in-
terna e a externa

B3.1. Explicar os conceptos de ecosistema, 
biótopo, poboación, comunidade, ecotón, 
hábitat e nicho ecolóxico.

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosiste-
ma e distingue os seus compoñentes.
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e
biocenose, e avalía a súa importancia para 
manter o equilibrio do ecosistema.

CMCCT,CAA,CSI
EE,CCL

Ecosistema, biótopo, poboación, 
comunidade, ecotón, hábitat e ni-
cho ecolóxico.

B3.2. Comparar adaptacións dos seres vivos a
diferentes medios, mediante a utilización de 
exemplos.

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres 
vivos a un ambiente determinado, relacionan-
do a adaptación co factor ou os factores am-
bientais desencadeantes deste.

CSC,CAA Principais adaptacións dos seres 
vivos

B3.3. Categorizar os factores ambientais e a 
súa influencia sobre os seres vivos, e recoñe-
cer o concepto de factor limitante e límite de 
tolerancia.

BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais 
que condicionan o desenvolvemento dos seres 
vivos nun ambiente determinado, e valora a 
súa importancia na conservación deste.

CMCCT,CAA

B3.4. Identificar as relacións intraespecíficas 
e interespecíficas como factores de regula-
ción dos ecosistemas.

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

CMCCT Relacións intraespecíficas e inte-
respecíficas

B3.5. Explicar os conceptos de cadeas e redes
tróficas.

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as 
súas relacións nos ecosistemas, e valora a súa 
importancia para a vida en xeral e o mante-
mento destas.

CAA,CSC ,CCL Cadeas e redes tróficas.

B3.6. Expresar como se produce a transferen-
cia de materia e enerxía ao longo dunha ca-
dea ou rede trófica, e deducir as consecuen-
cias prácticas na xestión sustentable dalgúns 
recursos por parte do ser humano.

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

CSC,CCEC Fluxo de enerxía

B3.7. Relacionar as perdas enerxéticas produ- BXB3.7.1. Establece a relación entre as trans- CAA Xestión sustentable dos recursos
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B1.1. Determinar as analoxías e as diferenzas
na estrutura das células procariotas e eucario-
tas, e interpretar as relacións evolutivas entre 
elas. 

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eu-
cariota, a animal e a vexetal, e recoñece a fun-
ción dos orgánulos celulares e a relación entre 
morfoloxía e función.
BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizan-
do o microscopio óptico, micrografías e esque-
mas gráficos.

CAA,CMCCT,CD Células procariotas e eucariotas

cidas en cada nivel trófico co aproveitamento
dos recursos alimentarios do planeta desde un
punto de vista sustentable.

ferencias de enerxía dos niveis tróficos e a súa 
eficiencia enerxética.

B3.8. Contrastar algunhas actuacións hu-
manas sobre diferentes ecosistemas, valorar a
súa influencia e argumentar as razóns de cer-
tas actuacións individuais e colectivas para 
evitar a súa deterioración. 

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións hu-
manas que teñen unha influencia negativa so-
bre os ecosistemas: contaminación, desertiza-
ción, esgotamento de recursos, etc.
BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles 
actuacións para a mellora ambiental e analiza 
desde distintos puntos de vista un problema 
ambiental do contorno próximo, elabora infor-
mes e preséntaos utilizando distintos medios.

CSC,CCL,CCEC,C
MCCT,CAA

Impactos ambientais

B3.9. Concretar procesos de tratamento de re-
siduos e describir a xestión que dos residuos 
se fai no seu contorno próximo.

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

CSC,CSIEE Tratamento e xestión de residuos

B3.10. Contrastar argumentos a favor da re-
collida selectiva de residuos e a súa repercu-
sión a nivel familiar e social.

BXB3.10.1. Argumenta os proles e os contras 
da reciclaxe e da reutilización de recursos ma-
teriais.

CSC,CAA

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

BXB3.11.1. Destaca a importancia das ener-
xías renovables para o desenvolvemento sus-
tentable do planeta.

CSC,CCL Enerxías renovables

B4.1. Planear, aplicar, e integrar as destrezas 
e as habilidades propias do traballo científico.

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas pro-
pias dos métodos da ciencia.

CAA,CMCCT,CSI
EE

Uso do método científico nos 
proxectos de investigación

B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a tra-
vés da experimentación ou da observación e a
argumentación.

BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen
as hipóteses que propón.

CAA,CCL,CMCCT

B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de
información e os métodos empregados para a 
súa obtención.

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

CAA,CCL,CMCCT
,CD

B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo
individual e en grupo.

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traba-
llo individual e en grupo.

CAA,CSC,CSIEE

B4.5. Presentar e defender en público o pro-
xecto de investigación realizado.

BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de in-
vestigación sobre animais e/ou plantas, os eco-
sistemas do seu contorno ou a alimentación e a
nutrición humana, para a súa presentación e a 
súa defensa na aula.
BXB4.5.2. Expresa con precisión e coherencia
as conclusións das súas investigacións, tanto 
verbalmente como por escrito.

CCL,CSIEE,CD,C
MCCT
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. A evolución da vida f,h B1.1. Célula procariota e célula eucariota: relacións evolutivas. Célula 
animal e célula vexetal: morfoloxía e función.

1, 2, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida f,g B1.2. Núcleo e ciclo celular. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida g,f B1.3. Cromatina e cromosomas. Cariotipo. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida g,f,h B1.4. Mitose e meiose: principais procesos, importancia e significado 

biolóxico.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida g,f,h B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e ARN. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida g,h, B1.6. ADN e xenética molecular. Proceso de replicación do ADN. Con-

cepto de xene.
1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida g,b B1.7. Expresión da información xenética. Código xenético. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida b,a B1.8. Mutacións. Relacións coa evolución. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida f,g,h B1.9. Herdanza e transmisión de caracteres. Introdución e desenvolve-

mento das leis de Mendel.
B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana.
B1.11. Aplicacións das leis de Mendel.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida g B1.12. Herdanza do sexo e herdanza ligada ao sexo. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida a,c,g,m B1.13. Doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance social. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida f B1.14. Técnicas da enxeñaría xenética. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida a,c,d,g,h

,m
B1.15. Aplicacións da enxeñaría xenética. Biotecnoloxía. Bioética. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida a,c,g,h B1.16. Orixe e evolución dos seres vivos. Hipóteses sobre a orixe da 
vida na Terra.
B1.17. Teorías da evolución. Feito e mecanismos da evolución.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 1. A evolución da vida g B1.18. As árbores filoxenéticas no proceso de evolución. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 1. A evolución da vida g,h,b B1.19. Evolución humana: proceso de hominización. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Bloque 2. A dinámica da Terra f,g,h B2.1. Historia da Terra. Orixe da Terra. Tempo xeolóxico: ideas históri-

cas sobre a idade da Terra. Principios e procedementos que permiten 
reconstruír a súa historia. Utilización do actualismo como método de 
interpretación.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra g,h B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e períodos xeolóxicos: situación dos acon-
tecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes. 

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra f B2.3. Os fósiles guía e o seu emprego para a datación e o estudo de 
procesos xeolóxicos.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra e,f B2.4. Interpretación de mapas topográficos e realización de perfís topo-
gráficos. Interpretación e datación de procesos representados en cortes 
xeolóxicos.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra g,f B2.5. Estrutura e composición da Terra. Modelos xeodinámico e xeo-
químico.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra b,g,h B2.6. A tectónica de placas e as súas manifestacións. Evolución históri-
ca da deriva continental á tectónica de placas.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 2. A dinámica da Terra g,b B2.7. Evolución do relevo como resultado da interacción da dinámica 
externa e interna.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

f,h B3.1. Compoñentes e estrutura do ecosistema: comunidade e biótopo. 
Hábitat e nicho ecolóxico.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a,g,b,f B3.2. Factores ambientais e seres vivos. Factores limitantes e adapta-
cións. Límite de tolerancia.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

g,f B3.3. Relacións intraespecíficas e interespecíficas. Influencia na regu-
lación dos ecosistemas.
B3.4. Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

f,h B3.5. Relacións tróficas: cadeas e redes. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a,c,g B3.6. Dinámica do ecosistema.
B3.7. Ciclo da materia e fluxo da enerxía.
B3.8. Pirámides ecolóxicas.
B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a,c,m B3.10. Eficiencia ecolóxica e aproveitamento dos recursos alimenta-
rios. Regra do 10 %.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a,c B3.11. Actividade humana e medio ambiente. Impactos e valoración 
das actividades humanas nos ecosistemas. Consecuencias ambientais 
do consumo humano de enerxía.
B3.12. Os recursos naturais e os seus tipos. A superpoboación e as súas
consecuencias: deforestación, sobreexplotación, incendios, etc.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a, b, c, f,
m

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

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 3. Ecoloxía e medio am-
biente

a,g, B3.14. Uso de enerxías renovables como factor fundamental para un 
desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais do consumo 

1, 2, 3, 4, 5, 6
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Bloque 1. A evolución da vida f,h B1.1. Célula procariota e célula eucariota: relacións evolutivas. Célula 
animal e célula vexetal: morfoloxía e función.

1, 2, 4, 5, 6

humano de enerxía.
Bloque 4. Proxecto de investiga-
ción

b,c,e,f,g,
h

B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e comprobación e 
argumentación a partir da experimentación ou a observación.

1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 4. Proxecto de investiga-
ción

b,e,f,h,p B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bloque 4. Proxecto de investiga-
ción

a,b,c, 
d,e,g,h,p

B4.3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colabo-
ración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de 
conclusións.

1, 2, 3, 4, 5, 6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Procedementos de avaliación

BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e re-
coñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB1.1.2. Identifica tipos de células utilizando o microscopio óptico, microgra-
fías e esquemas gráficos.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

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

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB1.3.1. Recoñece as partes dun cromosoma utilizándoo para construír un ca-
riotipo.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

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

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB1.5.1. Distingue os ácidos nucleicos e enumera os seus compoñentes. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB1.6.1. Recoñece a función do ADN como portador da información xenética, 
e relaciónao co concepto de xene.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

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

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB1.8.1. Recoñece e explica en que consisten as mutacións e os seus tipos. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB1.9.1. Recoñece os principios básicos da xenética mendeliana e resolve pro-
blemas prácticos de cruzamentos con un ou dous caracteres.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

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

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB1.11.1. Identifica as doenzas hereditarias máis frecuentes e o seu alcance so-
cial, e resolve problemas prácticos sobre doenzas hereditarias, utilizando árbores 
xenealóxicas.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB1.12.1. Diferencia técnicas de traballo en enxeñaría xenética. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
BXB1.13.1. Describe as técnicas de clonación animal, distinguindo clonación te-
rapéutica e reprodutiva.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB1.15.1. Interpreta criticamente as consecuencias dos avances actuais no cam-
po da biotecnoloxía.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB1.16.1. Distingue as características diferenciadoras entre lamarckismo, da-
rwinismo e neodarwinismo.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB1.17.1. Establece a relación entre variabilidade xenética, adaptación e selec-
ción natural.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB1.18.1. Interpreta árbores filoxenéticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
BXB1.19.1. Recoñece e describe as fases da hominización. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB2.1.1. Identifica e describe feitos que amosen a Terra como un planeta cam-
biante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade. 

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.2.1. Reconstrúe algúns cambios notables na Terra, mediante a utilización 
de modelos temporais a escala e recoñecendo as unidades temporais na historia 
xeolóxica.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.3.1. Discrimina os principais acontecementos xeolóxicos, climáticos e bio-
lóxicos que tiveron lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais 
e plantas característicos de cada era.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.4.1. Relaciona algún dos fósiles guía máis característico coa súa era xeo-
lóxica.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.5.1. Interpreta un mapa topográfico e fai perfís topográficos. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB2.5.2. Resolve problemas sinxelos de datación relativa, aplicando os princi-
pios de superposición de estratos, superposición de procesos e correlación.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.6.1. Analiza e compara os modelos que explican a estrutura e a composi-
ción da Terra.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

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

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.8.1. Expresa algunhas evidencias actuais da deriva continental e da expan-
sión do fondo oceánico.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.9.1. Coñece e explica razoadamente os movementos relativos das placas li-
tosféricas.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB2.9.2. Interpreta as consecuencias dos movementos das placas no relevo. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB2.10.1. Identifica as causas dos principais relevos terrestres. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB2.11.1. Relaciona os movementos das placas con procesos tectónicos. 1, 2, 3, 5 a, b, c, g
BXB2.12.1. Interpreta a evolución do relevo baixo a influencia da dinámica exter-
na e interna.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

BXB3.1.1. Identifica o concepto de ecosistema e distingue os seus compoñentes.
BXB3.1.2. Analiza as relacións entre biótopo e biocenose, e avalía a súa impor-
tancia para manter o equilibrio do ecosistema.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.2.1. Interpreta as adaptacións dos seres vivos a un ambiente determinado, 
relacionando a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes des-

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
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BXB1.1.1. Compara a célula procariota e a eucariota, a animal e a vexetal, e re-
coñece a función dos orgánulos celulares e a relación entre morfoloxía e función.

1, 2, 3, 5 a, b, c, g

te.
BXB3.3.1. Recoñece os factores ambientais que condicionan o desenvolvemento 
dos seres vivos nun ambiente determinado, e valora a súa importancia na conser-
vación deste.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.5.1. Recoñece os niveis tróficos e as súas relacións nos ecosistemas, e va-
lora a súa importancia para a vida en xeral e o mantemento destas.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.7.1. Establece a relación entre as transferencias de enerxía dos niveis trófi-
cos e a súa eficiencia enerxética.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.8.1. Argumenta sobre as actuacións humanas que teñen unha influencia ne-
gativa sobre os ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recur-
sos, etc.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.8.2. Defende e conclúe sobre posibles actuacións para a mellora ambiental 
e analiza desde distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno 
próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB3.11.1. Destaca a importancia das enerxías renovables para o desenvolve-
mento sustentable do planeta.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB4.1.1. Integra e aplica as destrezas propias dos métodos da ciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
BXB4.2.1. Utiliza argumentos que xustifiquen as hipóteses que propón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
BXB4.3.1. Utiliza fontes de información, apoiándose nas TIC, para a elaboración 
e a presentación das súas investigacións.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

BXB4.4.1. Participa, valora e respecta o traballo individual e en grupo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
BXB4.5.1. Deseña pequenos traballos de investigación sobre animais e/ou plan-
tas, os ecosistemas do seu contorno ou a alimentación e a nutrición humana, para 
a súa presentación e a súa defensa na aula.

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g

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

1, 2, 3, 4, 5, 6 a, b, c, d, e, f, g
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 75% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas.

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor.

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet.

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario.

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas.

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis.

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán

• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua
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Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

• Material do Proxecto Abalar

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese segun-
do as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Bioloxía e Xeoloxía : 1º BACHARELATO

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía e Xeoloxía son os seguintes:

• Bloque 1. Os seres vivos: composición e función

• Bloque 2. A organización celular

• Bloque 3. Histoloxía

• Bloque 4. A biodiversidade

• Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio

• Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio

• Bloque 7. Estrutura e composición da Terra

• Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos

• Bloque 9. Historia da Terra

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1, 2 e 3

2º Trimestre :

Bloques 4, 5 e 6

3º Trimestre :

Bloques 7, 8 e 9
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Bioloxía e Xeoloxía 1 º de Bacharelato.

Obxectivo
s

Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función

 e

 i

 B1.1. Niveis de organización 
dos seres vivos.

 B1.2. Características dos 
seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e 
reprodución.

 B1.1. Especificar as 
características dos seres vivos.

 BXB1.1.1. Describe as 
características dos seres vivos: 
funcións de nutrición, relación e 
reprodución.

 CCL

 l  B1.3. Concepto de 
bioelemento e biomolécula.

 B1.4. Clasificación dos 
bioelementos e das 
biomoléculas.

 B1.2. Distinguir bioelemento, 
oligoelemento e biomolécula.

 BXB1.2.1. Identifica e clasifica os 
bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos.

 CAA

 CMCCT

 l

 d

 B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das 
biomoléculas. 

 B1.3. Diferenciar e clasificar os 
tipos de biomoléculas que 
constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas 
respectivas funcións biolóxicas 
na célula. 

 BXB1.3.1. Distingue as 
características fisicoquímicas e as 
propiedades das moléculas 
básicas que configuran a estrutura 
celular, e destaca a uniformidade 
molecular dos seres vivos.

 CAA

 CMCCT

 d

 i

 B1.5. Estrutura, composición 
química e propiedades das 
biomoléculas.

 B1.4. Diferenciar os monómeros 
constituíntes das 
macromoléculas orgánicas.

 BXB1.4.1. Identifica os monómeros
constituíntes das macromoléculas 
orgánicas.

 CAA

 d

 i

B1.6. Relación entre 
estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas.

 B1.5. Recoñecer e identificar 
algunhas macromoléculas cuxa 
conformación estea 
directamente relacionada coa 
súa función.

 BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa
súa función biolóxica de acordo 
coa súa estrutura tridimensional.

 CAA

 CD

Bloque 2. A organización celular

 e

 i

 g

 B2.1. A célula como unidade 
estrutural, funcional e 
xenética.

  B2.2. Modelos de 
organización celular: célula 
procariota e eucariota; célula 
animal e célula vexetal.

 B2.1. Describir a célula como 
unidade estrutural, funcional e 
xenética dos seres vivos, e 
distinguir unha célula procariota 
dunha eucariota e unha célula 
animal dunha vexetal, 
analizando as súas semellanzas 
e as súas diferenzas.

 BXB2.1.1. Interpreta a célula como 
unha unidade estrutural, funcional 
e xenética dos seres vivos.

 CAA

 CMCCT

 BXB2.1.2. Perfila células 
procariotas e eucarióticas e nomea
as súas estruturas.

 CAA

 CMCCT

 m

 g

 B2.3. Estrutura e función dos 
orgánulos celulares.

 B2.4. Planificación e 
realización de prácticas de 
laboratorio. Observación 
microscópica de células 
eucariotas animais e 
vexetais.

 B2.2. Identificar os orgánulos 
celulares, e describir a súa 
estrutura e a súa función.

 BXB2.2.1. Representa 
esquematicamente os orgánulos 
celulares e asocia cada orgánulo 
coa súa función ou coas súas 
funcións.

 CD

 CMCCT

 BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais 
mediante microfotografías ou 
preparacións microscópicas.

 CAA

 CD

 e

 i

 B2.5. Ciclo celular. División 
celular: mitose e meiose. 
Importancia na evolución dos
seres vivos.

 B2.3. Recoñecer e identificar as 
fases da mitose e da meiose, e 
argumentar a súa importancia 
biolóxica.

 BXB2.3.1. Describe os 
acontecementos fundamentais en 
cada fase da mitose e da meiose.

 CCL
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  B2.5. Ciclo celular. División 
celular: mitose e meiose. 
Importancia na evolución dos
seres vivos.

 B2.4. Establecer as analoxías e 
as diferenzas principais entre os 
procesos de división celular 
mitótica e meiótica.

 BXB2.4.1. Selecciona as principais 
analoxías e diferenzas entre a 
mitose e a meiose.

 CMCCT

 CD

Bloque 3. Histoloxía

 i

 g

 B3.1. Concepto de tecido, 
órgano, aparello e sistema.

 B3.1. Diferenciar os niveis de 
organización celular e interpretar
como se chega ao nivel tisular.

 BXB3.1.1. Identifica os niveis de 
organización celular e determina as
súas vantaxes para os seres 
pluricelulares.

 CAA

 i

 l

 B3.2. Principais tecidos 
animais: estrutura e función.

 B3.3. Principais tecidos 
vexetais: estrutura e función.

 B3.2. Recoñecer e indicar a 
estrutura e a composición dos 
tecidos animais e vexetais, en 
relación coas súas funcións.

 BXB3.2.1. Relaciona tecidos 
animais e/ou vexetais coas súas 
células características, asociando a
cada unha a súa función.

 CMCCT

 g

 m

 B3.4. Observacións 
microscópicas de tecidos 
animais e vexetais.

 B3.3. Asociar imaxes 
microscópicas ao tecido ao que 
pertencen.

 BXB3.3.1. Relaciona imaxes 
microscópicas co tecido ao que 
pertencen.

 CAA

 CD

Bloque 4. A biodiversidade

 d

 l

 p

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos 
taxonómicos.

 B4.1. Coñecer e indicar os 
grandes grupos taxonómicos de 
seres vivos.

 BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres 
vivos.

 CMCCT

 b

 d

 p

 B4.1. Clasificación e 
nomenclatura dos seres 
vivos. Grandes grupos 
taxonómicos.

 B4.2. Interpretar os sistemas de 
clasificación e nomenclatura dos
seres vivos.

  BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves 
dicotómicas ou outros medios para 
a identificación e clasificación de 
especies de animais e plantas.

 CAA

 CSIEE

 BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a 
nomenclatura dos seres vivos.

 CAA

 CSC

 CSIEE

 e

 a

 B4.2. Concepto de 
biodiversidade. Índices de 
biodiversidade.

 B4.3. Definir o concepto de 
biodiversidade e coñecer e 
identificar os principais índices 
de cálculo de diversidade 
biolóxica.

 BXB4. 3.1. Coñece o concepto de 
biodiversidade e relaciónao coa 
variedade e a abundancia de 
especies. 

 CCEC

 BXB4.3.2. Resolve problemas de 
cálculo de índices de diversidade.

 CAA

 CMCCT

 BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal 
como desencadeante da 
biodiversidade.

 CAA

 CSC

 l

 h

 B4.3. Características dos 
dominios e dos reinos dos 
seres vivos.

 B4.4. Coñecer e indicar as 
características dos tres dominios
e os cinco reinos en que se 
clasifican os seres vivos.

 BXB4.4.1. Recoñece os tres 
dominios e os cinco reinos en que 
agrupan os seres vivos.

 CAA

 CMCCT

 BXB4.4.2. Enumera as 
características de cada un dos 
dominios e dos reinos en que se 
clasifican os seres vivos.

 CCL

 h

 i

 p

 B4.4. Grandes 
zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de distribución.
Principais biomas.  Os 
biomas galegos.

 B4.5. Situar as grandes zonas 
bioxeográficas e os principais 
biomas.

 BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográficas.

 CMCCT

 CCEC

 BXB4.5.2. Diferencia os principais 
biomas e ecosistemas terrestres e 
mariños.

 CAA

 CD
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 B4.4. Grandes 
zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de distribución.
Principais biomas. Os biomas
galegos.

 B4.6. Relaciona as zonas 
bioxeográficas coas principais 
variables climáticas.

 BXB4.6.1. Recoñece e explica a 
influencia do clima na distribución 
de biomas, ecosistemas e 
especies.

 CCL

 CSC

 BXB4.6.2. Identifica as principais 
variables climáticas que inflúen na 
distribución dos grandes biomas.

 CMCCT

 l

 p

 B4.4. Grandes 
zonas bioxeográficas.

 B4.5. Patróns de distribución.
Principais biomas. Os biomas
galegos.

 B4.7. Interpretar mapas 
bioxeográficos e determinar as 
formacións vexetais 
correspondentes. 

 BXB4.7.1. Interpreta 
mapas bioxeográficos e de 
vexetación.

 CD

 CMCCT

 BXB4.7.2. Asocia e relaciona as 
principais formacións vexetais cos 
biomas correspondentes.

 CAA

 d  B4.6. Factores xeolóxicos e 
biolóxicos que inflúen na 
distribución dos seres vivos.

 B4.8. Valorar a importancia da 
latitude, a altitude e outros 
factores xeográficos na 
distribución das especies.

 BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a 
altitude, a continentalidade, a 
insularidade e as barreiras 
oroxénicas e mariñas coa 
distribución das especies.

 CMCCT

 CD

 l  B4.7. A evolución como fonte
de biodiversidade. Proceso 
de especiación.

 B4.9. Relacionar a 
biodiversidade co proceso 
evolutivo.

 BXB4.9.1. Relaciona a 
biodiversidade co proceso de 
formación de especies mediante 
cambios evolutivos.

 CAA

 CSC

 BXB4.9.2. Identifica o proceso de 
selección natural e a variabilidade 
individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade.

 CMCCT

 e  B4.7.A evolución como fonte 
de biodiversidade. Proceso 
de especiación.

 B4.10. Describir o proceso de 
especiación e enumerar os 
factores que o condicionan.

 BXB4.10.1. Enumera as fases da 
especiación.

 CCL

 BXB4.10.2. Identifica os factores 
que favorecen a especiación.

 CAA

 CMCCT

 h

 l

 p

 B4.8. Ecosistemas da 
Península Ibérica. 
Ecosistemas de Galicia.

 B4.11. Recoñecer e indicar a 
importancia bioxeográfica da 
Península Ibérica no 
mantemento da biodiversidade e
a aportación de Galicia á 
biodiversidade.

 BXB4.11.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa situación 
entre dúas áreas bioxeográficas 
diferentes.

 CSIEE

 CD

 BXB4.11.2. Recoñece a 
importancia da Península Ibérica 
como mosaico de ecosistemas.

 CSC

 CCEC

 BXB4.11.3. Enumera os principais 
ecosistemas da Península Ibérica e
de Galicia, e as súas especies 
máis representativas.

 CAA

 CCEC

 i

 l

 p

 B4.9. Importancia ecolóxica 
das illas e a súa relación coa 
biodiversidade.

 B4.12. Coñecer e indicar a 
importancia das illas como 
lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das
especies.

 BXB4.12.1. Enumera os factores 
que favorecen a especiación nas 
illas.

 CAA

 CMCCT

 BXB4.12.2. Recoñece a 
importancia das illas no 
mantemento da biodiversidade.

 CCEC

 e  B4.10. Concepto de 
endemismo. Principais 

 B4.13. Definir o concepto de 
endemismo, e coñecer e 

 BXB4.13.1. Define o concepto de 
endemismo ou especie endémica.

 CMCCT
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endemismos da Península 
Ibérica e de Galicia.

identificar os principais 
endemismos da flora e da fauna 
españolas e galegas.

 BXB4.13.2. Identifica os principais 
endemismos de plantas e animais 
en España e en Galicia.

 CCEC

 l

 b

 h

 ñ

 B4.11. Importancia biolóxica 
da biodiversidade.

 B4.14. Coñecer e relacionar as 
aplicacións da biodiversidade en
campos como a saúde, a 
medicina, a alimentación e a 
industria.

 BXB4.14.1. Enumera as vantaxes 
que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para o ser humano.

 CAA

 CSC

 a

 b

 h

 B4.12. Causas da perda de 
biodiversidade.

 B4.15. Coñecer e indicar as 
principais causas de perda de 
biodiversidade, así como as 
ameazas máis importantes para 
a extinción de especies.

 BXB4.15.1. Enumera as principais 
causas de perda de biodiversidade.

 CMCCT

 CSC

 BXB4.15.2. Coñece e explica as 
principais ameazas que penden 
sobre as especies e que fomentan 
a súa extinción.

 CSC

 a

 h

 B4.13. O factor antrópico na 
conservación da 
biodiversidade.

 B4.16. Enumerar as principais 
causas de orixe antrópica que 
alteran a biodiversidade.

 BXB4.16.1. Enumera as principais 
causas de perda de biodiversidade 
derivadas das actividades 
humanas.

 CAA

 CSC

 BXB4.16.2. Indica as principais 
medidas que reducen a perda de 
biodiversidade.

 CSIEE

 a

 c

 p

 B4.13. O factor antrópico na 
conservación da 
biodiversidade.

 B4.17. Comprender e diferenciar
os inconvenientes producidos 
polo tráfico de especies exóticas
e pola liberación no medio de 
especies alóctonas ou 
invasoras.

 BXB4.17.1. Coñece e explica os 
principais efectos derivados da 
introdución de 
especies alóctonas nos 
ecosistemas.

 CMCCT

 e

 p

 B4.14. Estudo dun 
ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade.

 B4.18. Describir as principais 
especies e valorar a 
biodiversidade dun ecosistema 
próximo.

 BXB4.18.1. Deseña experiencias 
para o estudo de ecosistemas e a 
valoración da súa biodiversidade.

 CCEC

 CSIEE

 CD

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao medio

 e

 l

 B5.1. Absorción da auga e os
sales minerais nos vexetais.

 B5.1. Describir como se realiza a
absorción da auga e os sales 
minerais.

 BXB5.1.1. Describe a absorción da
auga e os sales minerais.

 CAA

 CMCCT

 i

 l

 B5.2. Funcións de nutrición 
nas plantas. Proceso de 
obtención e transporte dos 
nutrientes.

 B5.2. Coñecer e identificar a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte.

 BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte.

 CMCCT

 CCL

 e  B5.3. Procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases e gutación.

 B5.3. Explicar os procesos de 
transpiración, intercambio de 
gases e gutación.

 BXB5.3.1. Describe os procesos de
transpiración, intercambio de gases
e gutación.

 CMCCT

 CCL 

 l  B5.4. Transporte do zume 
elaborado.

 B5.4. Coñecer e identificar a 
composición do zume elaborado 
e os seus mecanismos de 
transporte.

 BXB5.4.1. Explica a composición 
do zume elaborado e os seus 
mecanismos de transporte.

 CAA

 CMCCT

 l  B5.5. Fotosíntese.  B5.5. Comprender e diferenciar 
as fases da fotosíntese e os 
factores que afectan o proceso.

 BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante cada 
fase da fotosíntese e asocia, a 
nivel de orgánulo, onde se 
producen.

 CAA

 CMCCT

 i  B5.6. Importancia biolóxica  B5.6. Salientar a importancia  BXB5.6.1. Argumenta e precisa a  CCL
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 l da fotosíntese. biolóxica da fotosíntese. importancia da fotosíntese como 
proceso de biosíntese, 
imprescindible para o mantemento 
da vida na Terra.

 CSC

 e  B5.7. A excreción en 
vexetais. Tecidos secretores.

 B5.7. Explicar a función de 
excreción en vexetais e as 
substancias producidas polos 
tecidos secretores.

 BXB5.7.1. Recoñece algún 
exemplo de excreción en vexetais.

 CMCCT

 BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 
secretores e as substancias que 
producen.

 CAA

 e

 g

 B5.8. Funcións de relación 
nas plantas. Tropismos e 
nastias.

 B5.8. Describir tropismos e 
nastias, e ilustralos con 
exemplos.

 BXB5.8.1. Describe e coñece 
exemplos de tropismos e nastias.

 CMCCT

 e

 l

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións.

 B5.9. Definir o proceso de 
regulación nas plantas mediante 
hormonas vexetais.

 BXB5.9.1. Valora o proceso de 
regulación das hormonas vexetais.

 CAA

 i

 l

 B5.9. Hormonas vexetais: 
tipos e funcións.

 B5.10. Coñecer e relacionar os 
tipos de fitohormonas coas súas 
funcións.

 BXB5.10.1. Relaciona 
as fitohormonas coas súas 
funcións.

 CAA

 l

 i

 B5.10. Efectos da luz e a 
temperatura sobre o 
desenvolvemento das 
plantas.

 B5.11. Comprender e diferenciar
os efectos da temperatura e da 
luz no desenvolvemento das 
plantas.

 BXB5.11.1. Argumenta os efectos 
da temperatura e a luz no 
desenvolvemento das plantas.

 CCL

 d

 l

 B5.11. Funcións de 
reprodución en vexetais: 
tipos de reprodución.

 B5.12. Entender os mecanismos
de reprodución asexual e a 
reprodución sexual nas plantas.

 BXB5.12.1. Distingue os 
mecanismos de reprodución 
asexual e a reprodución sexual nas
plantas.

 CAA

 CMCCT

 l

 i

 B5.12. Ciclos biolóxicos dos 
principais grupos de plantas.

 B5.13. Diferenciar os ciclos 
biolóxicos 
de briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características.

 BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos e briofitas, pteridofitas e 
espermafitas, e as súas fases e 
estruturas características.

 CMCCT

 BXB5.13.2. Interpreta esquemas, 
debuxos, gráficas e ciclos 
biolóxicos dos grupos de plantas.

 CAA

 CMCCT

 l

 i

 B5.13. Semente e froito.

 B5.14. Polinización e 
fecundación nas 
espermafitas.

 B5.14. Entender os procesos de 
polinización e de dobre 
fecundación nas espermafitas. 
Formación da semente e o froito.

 BXB5.14.1. Explica os procesos de
polinización e de fecundación nas 
espermafitas e diferencia a orixe e 
as partes da semente e do froito.

 CMCCT

 CCL

 d

 l

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación.

 B5.15. Coñecer e indicar os 
mecanismos de diseminación 
das sementes e os tipos de 
xerminación.

 BXB5.15.1. Distingue os 
mecanismos de diseminación das 
sementes e os tipos de 
xerminación.

 CMCCT

 i

 l

 B5.15. Propagación dos 
froitos e diseminación das 
sementes. Proceso da 
xerminación.

 B5.16. Coñecer e relacionar as 
formas de propagación dos 
froitos.

 BXB5.16.1. Identifica os 
mecanismos de propagación dos 
froitos.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B5.16. Adaptacións dos 
vexetais ao medio.

 B5.17. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións 
máis características dos vexetais
aos medios en que habitan.

 BXB5.17.1. Relaciona as 
adaptacións dos vexetais co medio
en que se desenvolven.

 CAA

 m

 g

 B5.17. Aplicacións e 
experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía vexetal.

 B5.18. Deseñar e realizar 
experiencias en que se probe a 
influencia de determinados 

 BXB5.18.1. Realiza experiencias 
que demostren a intervención de 
determinados factores no 

 CSIEE

 CMCCT
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factores no funcionamento dos 
vexetais.

funcionamento das plantas.

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao medio

 l  B6.1. Funcións de nutrición 
nos animais.

 B6.1. Comprender e discriminar 
os conceptos de nutrición 
heterótrofa e de alimentación.

 BXB6.1.1. Argumenta as 
diferenzas máis significativas entre 
os conceptos de nutrición 
e alimentación.

 CAA

 CCL

 BXB6.1.2. Coñece as 
características da nutrición 
heterótrofa e distingue os tipos 
principais.

 CAA

 CMCCT

 i  B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as 
súas glándulas.

 B6.2. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos 
invertebrados.

 BXB6.2.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos 
invertebrados.

 CMCCT

 i  B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as 
súas glándulas.

 B6.3. Distinguir os modelos de 
aparellos dixestivos dos 
vertebrados.

 BXB6.3.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos 
vertebrados.

 CMCCT

 l

 ñ

 B6.2. Estrutura e función dos 
aparellos dixestivos e as 
súas glándulas.

 B6.4. Diferenciar a estrutura e a 
función dos órganos do aparello 
dixestivo e as súas glándulas.

 BXB6.4.1. Relaciona cada órgano 
do aparello dixestivo coa súa 
función.

 CAA

 BXB6.4.2. Describe a absorción no
intestino.

 CCL

 l  B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa.

 B6. 5. Coñecer e relacionar a 
importancia de 
pigmentos respiratorios no 
transporte de osíxeno.

 BXB6.5.1. Recoñece e explica a 
existencia de pigmentos 
respiratorios nos animais.

 CAA

 CCL

 CMCCT

 l

 e

 B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa.

 B6.6. Comprender e describir os 
conceptos de circulación aberta 
e pechada, circulación simple e 
dobre, incompleta ou completa.

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais que 
a presentan e explica as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes.

 CAA

 BXB6.6.2. Asocia representacións 
sinxelas do aparello circulatorio co 
tipo de circulación (simple, dobre, 
incompleta ou completa).

 CD

 CMCCT

 l  B6.3. Aparellos circulatorios. 
Pigmentos respiratorios nos 
animais. Linfa.

 B6.7. Coñecer e relacionar a 
composición e a función da linfa.

 BXB6.7.1. Indica a composición da 
linfa e identifica as súas principais 
funcións.

 CMCCT

 i  B6.4. Transporte de gases e 
respiración. Tipos de 
aparellos respiratorios. 
Respiración celular.

 B6.8. Distinguir respiración 
celular de respiración 
(ventilación e intercambio 
gasoso).

 BXB6.8.1. Diferencia respiración 
celular e respiración, e explica o 
significado biolóxico de 
respiración celular.

 CAA

 CMCCT

 l

 e

 B6.5. Transporte de gases e 
a respiración. Tipos de 
aparellos respiratorios. 
Respiración celular.

 B6.9. Coñecer e indicar os tipos 
de aparellos respiratorios en 
invertebrados e vertebrados.

 BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos que 
pertencen, e recoñéceos en 
representacións esquemáticas.

 CD

 e  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 B6.10. Definir o concepto de 
excreción e relacionalo cos 
obxectivos que persegue.

 BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción.

 CCL

 e

 l

 B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebrados. 

 B6.11. Enumerar os principais 
produtos de excreción e sinalar 
as diferenzas apreciables nos 

 BXB6.11.1. Enumera os principais 
produtos de excreción e clasifica 
os grupos de animais segundo os 

 CAA

 CMCCT
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Produtos da excreción. grupos de animais en relación 
con estes produtos.

produtos de excreción.

 e  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 B6.12. Describir os principais 
tipos órganos e aparellos 
excretores nos distintos grupos 
de animais.

 BXB6.12.1. Describe os principais 
aparellos excretores dos animais e 
recoñece as súas principais 
estruturas a partir de 
representación esquemáticas.

 CMCCT

 d  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 B6.13. Estudar a estrutura 
das nefronas e o proceso de 
formación dos ouriños.

 BXB6.13.1. Localiza e identifica as 
rexións dunha nefrona.

 CAA

 CMCCT

 BXB6.13.2. Explica o proceso de 
formación dos ouriños.

 CMCCT

 l  B6.5. Excreción: tipos de 
aparellos excretores en 
invertebrados e vertebrados. 
Produtos da excreción.

 B6.14. Coñecer e relacionar 
mecanismos específicos 
ou singulares de excreción en 
vertebrados.

 BXB6.14.1. Identifica os 
mecanismos específicos ou 
singulares de excreción dos 
vertebrados.

 CMCCT

 l

 e

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.15. Comprender e describir o
funcionamento integrado dos 
sistemas nervioso e hormonal en
animais.

 BXB6.15.1. Integra a coordinación 
nerviosa e hormonal, relacionando 
ambas as dúas funcións.

 CAA

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.16. Coñecer e identificar os 
principais compoñentes do 
sistema nervioso e o seu 
funcionamento.

 BXB6.16.1. Define estímulo, 
receptor, transmisor, efector.

 CCL

 BXB6.16.2. Identifica distintos tipos
de receptores sensoriais e nervios.

 CAA

 CMCCT 

 e  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.17. Explicar o mecanismo de 
transmisión do impulso nervioso.

 BXB6.17.1. Explica a transmisión 
do impulso nervioso na neurona e 
entre neuronas.

 CCL

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.18. Identificar os principais 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados.

 BXB6.18.1. Distingue os principais 
tipos de sistemas nerviosos en 
invertebrados.

 CAA

 CMCCT

 l  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.19. Diferenciar o 
desenvolvemento do sistema 
nervioso en vertebrados.

 BXB6.19.1. Identifica os principais 
sistemas nerviosos de vertebrados.

 CMCCT

 e

 l

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.20. Describir os 
compoñentes e as funcións do 
sistema nervioso tanto desde o 
punto de vista anatómico 
(SNC e SNP) como desde o 
funcional (somático e 
autónomo). 

 BXB6.20.1. Describe o sistema 
nervioso central e periférico dos 
vertebrados, e diferencia as 
funcións do sistema nervioso 
somático e o autónomo.

 CMCCT

 e

 l

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.21. Describir os 
compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co 
sistema nervioso.

 BXB6.21.1. Establece a relación 
entre o sistema endócrino e o 
sistema nervioso.

 1CAA

 CSIEE

 i  B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 

 B6.22. Enumerar as glándulas 
endócrinas en vertebrados, as 
hormonas que producen e as 

 BXB6.22.1. Describe as diferenzas 
entre glándulas endócrinas e 
exócrinas.

 CCL

 CMCCT
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e endócrino. Homeostase. funcións destas. BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se 
evidencia a actuación dalgunhas 
das hormonas que actúan no corpo
humano.

 CAA

 CMCCT

 BXB6.22.3. Relaciona cada 
glándula endócrina coa hormona 
ou as hormonas máis importantes 
que segrega, e explica a súa 
función de control.

 CMCCT

 i

 l

 B6.6. Funcións de relación 
nos animais. Receptores e 
efectores. Sistemas nervioso 
e endócrino. Homeostase.

 B6.23. Coñecer e identificar as 
hormonas e as estruturas que as
producen nos principais grupos 
de invertebrados.

 BXB6.23.1. Relaciona as principais
hormonas dos invertebrados coa 
súa función de control.

 CAA

 BXB6.23.2. Identifica o concepto 
de homeostase e a súa relación co 
sistema nervioso e endócrino.

 CMCCT

 e  B6.7. Reprodución nos 
animais. Tipos de 
reprodución. Vantaxes e 
inconvenientes.

 B6.24. Definir o concepto de 
reprodución e diferenciar entre 
reprodución sexual e asexual. 
Tipos. Vantaxes e 
inconvenientes.

 BXB6.24.1. Describe as diferenzas 
entre reprodución asexual e 
sexual, e argumenta as vantaxes e 
os inconvenientes de cada unha.

 CCL

 CMCCT

 BXB6.24.2. Identifica tipos de 
reprodución asexual en 
organismos unicelulares e 
pluricelulares.

 CMCCT

 BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual.

 CAA

 e  B6.8. Gametoxénese.  B6.25. Describir os procesos da 
gametoxénese.

 BXB6.25.1. Distingue e compara o 
proceso de espermatoxénese e 
ovoxénese.

 CAA

 l  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario.

 B6.26. Coñecer e relacionar os 
tipos de fecundación en animais 
e as súas etapas.

 BXB6.26.1. Diferencia os tipos de 
fecundación en animais e as súas 
etapas.

 CMCCT

 e  B6.9. Fecundación e 
desenvolvemento 
embrionario.

 B6.27. Describir as fases do 
desenvolvemento embrionario.

 BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e os
acontecementos característicos de 
cada unha.

 CAA

 CMCCT

 BXB6.27.2. Relaciona os tipos de 
ovo cos procesos de segmentación
e gastrulación durante o 
desenvolvemento embrionario.

 CMCCT

 d  B6.10. Ciclos biolóxicos máis
característicos dos animais.

 B6. 28. Analizar os ciclos 
biolóxicos dos animais.

 BXB6.28.1. Identifica as fases dos 
ciclos biolóxicos dos animais.

 CAA

 l

 i

 B6.11. Adaptacións dos 
animais ao medio.

 B6.29. Recoñecer e relacionar 
as adaptacións máis 
características dos animais aos 
medios en que habitan.

 BXB6.29.1. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
aéreos.

 CAA

 BXB6.29.2. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
acuáticos.

 CAA

 BXB6.29.3. Identifica as 
adaptacións animais aos medios 
terrestres.

 CAA

 m   B6.12. Aplicacións e  B6.30. Realizar experiencias de  BXB6.30.1. Describe e realiza  CSIEE
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 g

experiencias prácticas de 
anatomía e fisioloxía animal.

fisioloxía e anatomía animal. experiencias de fisioloxía e 
anatomía animal.

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra

 i

 l

 B7.1. Análise e interpretación
dos métodos de estudo da 
Terra.

 B7.1. Interpretar os métodos de 
estudo da Terra e identificar as 
súas achegas e as súas 
limitacións.

 BXB7.1.1. Caracteriza os métodos 
de estudo da Terra sobre a base 
dos procedementos que utiliza e as
súas achegas e limitacións.

 CMCCT

 CD

 d

 l

 B7.2. Estrutura do interior 
terrestre: capas que se 
diferencian en función da súa
composición e da 
súa mecánica.

 B7.2. Identificar as capas que 
conforman o interior do planeta 
de acordo coa súa composición, 
diferencialas das que se 
establecen en función da súa 
mecánica, e marcar as 
descontinuidades e as zonas de 
transición.

 BXB7.2.1. Resume a estrutura e 
composición do interior terrestre, 
distinguindo as súas capas en 
función da súa composición e da 
súa mecánica, así como as 
descontinuidades e as zonas de 
transición entre elas.

 CCL

 BXB7.2.2. Sitúa en mapas e 
esquemas as capas da Terra, e 
identifica as descontinuidades que 
permiten diferencialas.

 CMCCT

 CD

 BXB7.2.3. Analiza o modelo 
xeoquímico e xeodinámico da Terra
e contrasta o que achega cada un 
deles ao coñecemento da estrutura
da Terra.

 CCEC

 e  B7.3. Dinámica litosférica.   B7.3. Precisar os procesos que 
condicionan a estrutura actual 
terrestre.

 BXB7.3.1. Detalla e enumera 
procesos que deron lugar á 
estrutura actual do planeta.

 CAA

 CCL

 l  B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental 
ata a tectónica de placas.

 B7.4. Comprender e diferenciar 
a teoría da deriva continental 
de Wegener e a súa relevancia 
para o desenvolvemento da 
teoría da tectónica de placas.

 BXB7.4.1. Indica as achegas máis 
relevantes da deriva continental, 
para o desenvolvemento da teoría 
da Tectónica de placas.

 CCEC

 b  B7.4. Evolución das teorías 
desde a deriva continental 
ata a tectónica de placas.

 B7.5. Clasificar os bordos de 
placas litosféricas e sinalar os 
procesos que acontecen entre 
eles.

 BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles.

 CD

 CMCCT

 g  B7.5. Achegas das novas 
tecnoloxías na investigación 
do noso planeta.

 B7.6. Aplicar os avances das 
novas tecnoloxías na 
investigación xeolóxica.

 BXB7.6.1. Distingue métodos 
desenvolvidos grazas ás novas 
tecnoloxías, asociándoos coa 
investigación dun fenómeno 
natural.

 CD

 CMCCT

 b

 p

 B7.6. Minerais e rochas: 
conceptos. 
Clasificación xenética das 
rochas.

 B7.7. Observación de 
coleccións de minerais e 
rochas.

 B7.8. Recoñecemento e 
identificación de minerais e 
rochas frecuentes en Galicia.

 B7.7. Seleccionar e identificar os
minerais e os tipos de rochas 
máis frecuentes, nomeadamente
os utilizados en edificios, 
monumentos e outras 
aplicacións de interese social ou 
industrial.

 BXB7.7.1. Identifica as aplicacións 
de interese social ou industrial de 
determinados tipos de minerais e 
rochas.

 CAA

 CSC

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéticos

 i

 l

 B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas 

 B8.1. Relacionar o magmatismo 
e a tectónica de placas.

 BXB8.1.1. Explica a relación entre 
o magmatismo e a tectónica de 

 CMCCT
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magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O 
magmatismo na tectónica de 
placas.

placas, e coñece as estruturas 
resultantes da localización dos 
magmas en profundidade e en 
superficie.

 l  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O 
magmatismo na tectónica de 
placas.

 B8.2. Categorizar os tipos de 
magmas sobre a base da súa 
composición e distinguir os 
factores que inflúen no 
magmatismo.

 BXB8.2.1. Discrimina os factores 
que determinan os tipos de 
magmas, e clasifícaos atendendo á
súa composición.

 CAA

 i

 l

 B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O 
magmatismo na tectónica de 
placas.

 B8.3. Recoñecer e relacionar a 
utilidade das rochas magmáticas
analizando as súas 
características, os seus tipos e 
as súas utilidades.

 BXB8.3.1. Diferencia os tipos de 
rochas magmáticas, identifica as 
máis frecuentes, con axuda de 
claves, e relaciona a súa textura co
seu proceso de formación.

 CAA

 l  B8.1. Magmatismo. 
Clasificación das rochas 
magmáticas. Rochas 
magmáticas de interese. O 
magmatismo na tectónica de 
placas.

 B8.4. Establecer as diferenzas 
de actividade volcánica, 
asociándoas ao tipo de magma.

 BXB8.4.1. Relaciona os tipos de 
actividade volcánica coas 
características do magma, e 
diferencia os produtos emitidos 
nunha erupción volcánica.

 CAA

 CMCCT

 i

 l

 B8.2. Riscos xeolóxicos: 
vulcanismo e sismicidade.

 B8.5. Diferenciar os riscos 
xeolóxicos derivados dos 
procesos internos. Vulcanismo 
e sismicidade.

 BXB8.5.1. Analiza os riscos 
xeolóxicos derivados dos procesos 
internos. Vulcanismo e 
sismicidade.

 CSC

 e  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación 
das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica 
de placas.

 B8.6. Detallar o proceso de 
metamorfismo e relacionar os 
factores que lle afectan cos seus
tipos.

 BXB8.6.1. Clasifica o 
metamorfismo en función dos 
factores que o condicionan.

 CMCCT

 CAA

 d  B8.3. Metamorfismo: 
procesos metamórficos. 
Fisicoquímica do 
metamorfismo; tipos de 
metamorfismo. Clasificación 
das rochas metamórficas. O 
metamorfismo na Tectónica 
de placas.

 B8.7. Identificar rochas 
metamórficas a partir das súas 
características e das súas 
utilidades.

 BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis 
frecuentes da codia 
terrestre, relacionando a súa 
textura co tipo de metamorfismo 
experimentado.

 CAA

 i  B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación 
e interpretación. Clasificación
e xénese das principais 
rochas sedimentarias.

 B8.8. Relacionar estruturas 
sedimentarias e ambientes 
sedimentarios.

 BXB8.8.1. Detalla e discrimina as 
fases do proceso de formación 
dunha rocha sedimentaria

 CMCCT

 e  B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación 
e interpretación. Clasificación
e xénese das principais 
rochas sedimentarias.

 B8.9. Explicar a diaxénese e as 
súas fases.

 BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese.

 CCL

 i

 l

 B8.4. Procesos 
sedimentarios. Facies 
sedimentarias: identificación 

 B8.10. Clasificar as rochas 
sedimentarias aplicando como 
criterio as súas distintas orixes.

 BXB8.10.1. Ordena e clasifica 
segundo a súa orixe as rochas 
sedimentarias máis frecuentes da 

 CAA

 CSIEE
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e interpretación. Clasificación
e xénese das principais 
rochas sedimentarias.

codia terrestre.

 l  B8.5. A deformación en 
relación á tectónica de 
placas. Comportamento 
mecánico das rochas.

 B8.11. Analizar os tipos de 
deformación que experimentan 
as rochas, establecendo a súa 
relación cos esforzos a que se 
ven sometidas.

 BXB8.11.1. Asocia os tipos de 
deformación tectónica cos esforzos
aos que se someten as rochas e 
coas propiedades destas.

 CAA

 BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectónica
de placas.

 CD

 m

 g

 B8.6. Tipos de 
deformación: dobras e fallas.

 B8.7. Técnicas para a 
identificación de distintos 
tipos de rochas.

 B8.8. Construción de 
modelos onde se 
representen os principais 
tipos de pregamentos e 
fallas.

 B8.12. Representar os 
elementos dunha dobra e dunha
falla.

 BXB8.12.1. Distingue os elementos
dunha dobra e clasifícaos 
atendendo a diferentes criterios.

 CMCCT

 BXB8.12.2. Recoñece e clasifica 
os tipos de falla, identificando os 
elementos que a constitúen.

 CAA

 CMCCT

Bloque 9. Historia da Terra

 m

 l

 B9.1. Estratigrafía: concepto 
e obxectivos. Principios. 
Definición de estrato.

 B9.2. Interpretación e 
realización de mapas 
topográficos e cortes 
xeolóxicos. 

 B9.1. Deducir a existencia de 
estruturas xeolóxicas e a súa 
relación co relevo, a partir de 
mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos dunha zona 
determinada.

 BXB9.1.1. Interpreta e realiza 
mapas topográficos e cortes 
xeolóxicos sinxelos.

 CMCCT

 CAA

 l

 e

 B9.3. Datacións relativas e 
absolutas: estudo de cortes 
xeolóxicos sinxelos. Grandes
divisións xeolóxicas: Táboa 
do tempo xeolóxico. 
Principais acontecementos 
na historia xeolóxica da 
Terra. Oroxenias.

 B9.2. Aplicar criterios 
cronolóxicos para a datación 
relativa de formacións 
xeolóxicas e deformacións 
localizadas nun corte xeolóxico. 
Describir as grandes divisións do
tempo en xeoloxía. Oroxenias e 
grandes acontecementos 
xeolóxicos.

 BXB9.2.1. Interpreta cortes 
xeolóxicos e determina a 
antigüidade dos seu estratos, as 
discordancias e a historia xeolóxica
da rexión, e identifica os grandes 
acontecementos xeolóxicos 
ocorridos e as oroxenias.

 CMCCT

 CAA

 d

 l

 p

 B9.4. Extincións masivas e 
as súas causas naturais.

 B9.5. Estudo e 
recoñecemento de fósiles.

 B9.3. Interpretar o proceso de 
fosilización e os cambios que se 
producen. Analizar as causas da
extinción das especies. 

 BXB9.3.1. Categoriza os principais 
fósiles guía e valora a súa 
importancia para o establecemento
da historia xeolóxica da Terra.

 CAA

 CMCCT
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Especificar as características dos seres 
vivos.

BXB1.1.1. Describe as caracterís-
ticas dos seres vivos: funcións de 
nutrición, relación e reprodución.

CCL Características dos seres vivos

B1.2. Distinguir bioelemento, oligoelemento 
e biomolécula.

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os
bioelementos e as biomoléculas 
presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT Bioelemento, oligoelemento e bi-
omolécula

B1.3. Diferenciar e clasificar os tipos de bi-
omoléculas que constitúen a materia viva, e 
relacionalos coas súas respectivas funcións 
biolóxicas na célula. 

BXB1.3.1. Distingue as carac-
terísticas fisicoquímicas e as pro-
piedades das moléculas básicas 
que configuran a estrutura celular,
e destaca a uniformidade molecu-
lar dos seres vivos.

CAA,CMCCT Tipos de biomoléculas que consti-
túen a materia viva e as súas fun-
cións

B1.4. Diferenciar os monómeros constituíntes
das macromoléculas orgánicas.

BXB1.4.1. Identifica os monóme-
ros constituíntes das macromo-
léculas orgánicas.

CAA

B1.5. Recoñecer e identificar algunhas ma-
cromoléculas cuxa conformación estea direc-
tamente relacionada coa súa función.

BXB1.5.1. Asocia biomoléculas 
coa súa función biolóxica de acor-
do coa súa estrutura tridimensio-
nal.

CAA,CD Recoñecer e identificar algunhas ma-
cromoléculas

B2.1. Describir a célula como unidade estru-
tural, funcional e xenética dos seres vivos, e 
distinguir unha célula procariota dunha euca-
riota e unha célula animal dunha vexetal, ana-
lizando as súas semellanzas e as súas diferen-
zas.

BXB2.1.1. Interpreta a célula 
como unha unidade estrutural, 
funcional e xenética dos seres vi-
vos.
BXB2.1.2. Perfila células proca-
riotas e eucarióticas e nomea as 
súas estruturas.

CAA,CMCCT Célula como unidade estrutural, fun-
cional e xenética dos seres vivos
Organización celular básica

B2.2. Identificar os orgánulos celulares, e 
describir a súa estrutura e a súa función.

BXB2.2.1. Representa esquemati-
camente os orgánulos celulares e 
asocia cada orgánulo coa súa fun-
ción ou coas súas funcións.
BXB2.2.2. Recoñece e nomea 
células animais e vexetais median-
te microfotografías ou prepara-
cións microscópicas.

CD,CMCCT,CAA Orgánulos celulares

B2.3. Recoñecer e identificar as fases da mi-
tose e da meiose, e argumentar a súa impor-
tancia biolóxica.

BXB2.3.1. Describe os acontece-
mentos fundamentais en cada fase
da mitose e da meiose.

CCL Mitose e da meiose

B2.4. Establecer as analoxías e as diferenzas 
principais entre os procesos de división celu-
lar mitótica e meiótica.

BXB2.4.1. Selecciona as princi-
pais analoxías e diferenzas entre a 
mitose e a meiose.

CMCCT,CD

B3.1. Diferenciar os niveis de organización 
celular e interpretar como se chega ao nivel 
tisular.

BXB3.1.1. Identifica os niveis de 
organización celular e determina 
as súas vantaxes para os seres plu-
ricelulares.

CAA Niveis de organización

B3.2. Recoñecer e indicar a estrutura e a com-
posición dos tecidos animais e vexetais, en re-
lación coas súas funcións.

BXB3.2.1. Relaciona tecidos ani-
mais e/ou vexetais coas súas célu-
las características, asociando a 
cada unha a súa función.

CMCCT Estrutura e composición dos tecidos 
animais e vexetais

B3.3. Asociar imaxes microscópicas ao tecido
ao que pertencen.

BXB3.3.1. Relaciona imaxes mi-
croscópicas co tecido ao que per-
tencen.

CAA,CD

B4.1. Coñecer e indicar os grandes grupos ta-
xonómicos de seres vivos.

BXB4.1.1. Identifica os grandes 
grupos taxonómicos dos seres vi-
vos.

CMCCT Principais grupos taxonómicos de se-
res vivos

B4.2. Interpretar os sistemas de clasificación 
e nomenclatura dos seres vivos.

 BXB4.2.1. Coñece e utiliza cla-
ves dicotómicas ou outros medios 
para a identificación e clasifica-
ción de especies de animais e 
plantas.
BXB4.2.2. Manexa e traballa cos 
sistemas de clasificación e a no-
menclatura dos seres vivos.

CAA,CSIEE,CSC,

B4.3. Definir o concepto de biodiversidade e 
coñecer e identificar os principais índices de 
cálculo de diversidade biolóxica.

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de 
biodiversidade e relaciónao coa 
variedade e a abundancia de espe-
cies. 

CCEC,CMCCT,CAA,CSC Concepto de biodiversidade
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BXB4.3.2. Resolve problemas de 
cálculo de índices de diversidade.
BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal
como desencadeante da biodiver-
sidade.

B4.4. Coñecer e indicar as características dos 
tres dominios e os cinco reinos en que se cla-
sifican os seres vivos.

BXB4.4.1. Recoñece os tres do-
minios e os cinco reinos en que 
agrupan os seres vivos.
BXB4.4.2. Enumera as caracterís-
ticas de cada un dos dominios e 
dos reinos en que se clasifican os 
seres vivos.

CAA,CMCCT,CCL Os tres dominios e os cinco reinos de
seres vivos

B4.5. Situar as grandes zonas bioxeográficas 
e os principais biomas.

BXB4.5.1. Identifica os grandes 
biomas e sitúa sobre o mapa as 
principais zonas bioxeográfcas.
BXB4.5.2. Diferencia os princi-
pais biomas e ecosistemas terres-
tres e mariños.

CMCCT,CCEC,CAA,CD Principais biomas

B4.6. Relaciona as zonas bioxeográficas coas 
principais variables climáticas.

BXB4.6.1. Recoñece e explica a 
influencia do clima na distribu-
ción de biomas, ecosistemas e es-
pecies.
BXB4.6.2. Identifica as principais
variables climáticas que inflúen na
distribución dos grandes biomas.

CCL,CSC,CMCCT

B4.7. Interpretar mapas bioxeograficos e de-
terminar as formacións vexetais correspon-
dentes. 

BXB4.7.1. Interpreta mapas bi-
oxeográficos e de vexetación.
BXB4.7.2. Asocia e relaciona as 
principais formacións vexetais cos
biomas correspondentes.

CD,CMCCT,CAA

B4.8. Valorar a importancia da latitude, a alti-
tude e outros factores xeográficos na distribu-
ción das especies.

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a 
altitude, a continentalidade, a in-
sularidade e as barreiras oroxéni-
cas e mariñas coa distribución das 
especies.

CMCCT,CD Importancia da latitude, a altitude e 
outros factores xeográficos na distri-
bución das especies

B4.9. Relacionar a biodiversidade co proceso 
evolutivo.

BXB4.9.1. Relaciona a biodiversi-
dade co proceso de formación de 
especies mediante cambios evolu-
tivos.
BXB4.9.2. Identifica o proceso de
selección natural e a variabilidade 
individual como factores clave no 
aumento de biodiversidade.

CAA,CSC,CMCCT Biodiversidade e evolución

B4.10. Describir o proceso de especiación e 
enumerar os factores que o condicionan.

BXB4.10.1. Enumera as fases da 
especiación.
BXB4.10.2. Identifica os factores 
que favorecen a especiación.

CCL,CAA,CMCCT Proceso de especiación

B4.11. Recoñecer e indicar a importancia bi-
oxeográfica da Península Ibérica no mante-
mento da biodiversidade e a aportación de 
Galicia á biodiversidade.

BXB4.11.1. Sitúa a Península 
Ibérica e recoñece a súa situación 
entre dúas áreas bioxeográficas di-
ferentes.
BXB4.11.2. Recoñece a importan-
cia da Península Ibérica como mo-
saico de ecosistemas.
BXB4.11.3. Enumera os princi-
pais ecosistemas da Península 
Ibérica e de Galicia, e as súas es-
pecies máis representativas.

CSIEE,CD,CSC,CCEC,CA
A

B4.12. Coñecer e indicar a importancia das 
illas como lugares que contribúen á biodiver-
sidade e á evolución das especies.

BXB4.12.1. Enumera os factores 
que favorecen a especiación nas 
illas.
BXB4.12.2. Recoñece a importan-
cia das illas no mantemento da 
biodiversidade.

CAA,CMCCT,CCEC Illas como lugares que contribúen á 
biodiversidade e á evolución das es-
pecies

B4.13. Definir o concepto de endemismo, e 
coñecer e identificar os principais endemis-
mos da flora e da fauna españolas e galegas.

BXB4.13.1. Define o concepto de 
endemismo ou especie endémica.
BXB4.13.2. Identifica os princi-
pais endemismos de plantas e ani-
mais en España e en Galicia.

CMCCT,CCEC Endemismos

B4.14. Coñecer e relacionar as aplicacións da 
biodiversidade en campos como a saúde, a 
medicina, a alimentación e a industria.

BXB4.14.1. Enumera as vantaxes 
que se derivan do mantemento da 
biodiversidade para o ser humano.

CAA,CSC

B4.15. Coñecer e indicar as principais causas 
de perda de biodiversidade, así como as ame-
azas máis importantes para a extinción de es-

BXB4.15.1. Enumera as princi-
pais causas de perda de biodiver-
sidade.

CMCCT,CSC Principais amezas á biodiversidade
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pecies. BXB4.15.2. Coñece e explica as 
principais ameazas que penden so-
bre as especies e que fomentan a 
súa extinción.

B4.16. Enumerar as principais causas de orixe
antrópica que alteran a biodiversidade.

BXB4.16.1. Enumera as princi-
pais causas de perda de biodiver-
sidade derivadas das actividades 
humanas.
BXB4.16.2. Indica as principais 
medidas que reducen a perda de 
biodiversidade.

CAA,CSC,CSIEE

B4.17. Comprender e diferenciar os inconve-
nientes producidos polo tráfico de especies 
exóticas e pola liberación no medio de espe-
cies alóctonas ou invasoras.

BXB4.17.1. Coñece e explica os 
principais efectos derivados da in-
trodución de especies alócto-
nas nos ecosistemas.

CMCCT Especies exóticas

B4.18. Describir as principais especies e valo-
rar a biodiversidade dun ecosistema próximo.

BXB4.18.1. Deseña experiencias 
para o estudo de ecosistemas e a 
valoración da súa biodiversidade.

CCEC,CSIEE,CD

B5.1. Describir como se realiza a absorción 
da auga e os sales minerais.

BXB5.1.1. Describe a absorción 
da auga e os sales minerais.

CAA,CMCCT Absorción da auga e sales minerais

B5.2. Coñecer e identificar a composición do 
zume bruto e os seus mecanismos de trans-
porte.

BXB5.2.1. Coñece e explica a 
composición do zume bruto e os 
seus mecanismos de transporte.

CMCCT,CCL

B5.3. Explicar os procesos de transpira-
ción, intercambio de gases e gutación.

BXB5.3.1. Describe os procesos 
de transpiración, intercambio de 
gases e gutación.

CMCCT,CCL Transpiración e intercambio de gases

B5.4. Coñecer e identificar a composición do 
zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte.

BXB5.4.1. Explica a composición
do zume elaborado e os seus me-
canismos de transporte.

CAA,CMCCT

B5.5. Comprender e diferenciar as fases da 
fotosíntese e os factores que afectan o proce-
so.

BXB5.5.1. Detalla os principais 
feitos que acontecen durante cada 
fase da fotosíntese e asocia, a ni-
vel de orgánulo, onde se produ-
cen.

CAA,CMCCT Fases da fotosíntese e os factores que
afectan o proceso.
Importancia biolóxica

B5.6. Salientar a importancia biolóxica da fo-
tosíntese.

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a 
importancia da fotosíntese como 
proceso de biosíntese, imprescin-
dible para o mantemento da vida 
na Terra.

CCL,CSC

B5.7. Explicar a función de excreción en ve-
xetais e as substancias producidas polos teci-
dos secretores.

BXB5.7.1. Recoñece algún exem-
plo de excreción en vexetais.
BXB5.7.2. Relaciona os tecidos 
secretores e as substancias que 
producen.

CMCCT,CAA

B5.8. Describir tropismos e nastias, e ilustra-
los con exemplos.

BXB5.8.1. Describe e coñece 
exemplos de tropismos e nastias.

CMCCT Tropismos e nastias

B5.9. Definir o proceso de regulación nas 
plantas mediante hormonas vexetais.

BXB5.9.1. Valora o proceso de re-
gulación das hormonas vexetais.

CAA Hormonas vexetais

B5.10. Coñecer e relacionar os tipos de fito-
hormonas coas súas funcións.

BXB5.10.1. Relaciona as fitohor-
monas coas súas funcións.

CAA

B5.11. Comprender e diferenciar os efectos 
da temperatura e da luz no desenvolvemento 
das plantas.

BXB5.11.1. Argumenta os efectos
da temperatura e a luz no desen-
volvemento das plantas.

CCL A temperatura e a luz no desenvolve-
mento das plantas

B.5.12. Entender os mecanismos de reprodu-
ción asexual e a reprodución sexual nas plan-
tas.

BXB5.12.1. Distingue os me-
canismos de reprodución asexual 
e a reprodución sexual nas plan-
tas.

CAA,CMCCT Reprodución asexual e a reprodución
sexual nas plantas

B5.13. Diferenciar os ciclos biolóxicos 
de briofitas, pteridofitas e espermafitas, e as 
súas fases e estruturas características.

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos 
biolóxicos e briofitas, pteridofi-
tas e espermafitas, e as súas fases 
e estruturas características.
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, 
debuxos, gráficas e 

CMCCT,CAA Diferenciar os ciclos biolóxicos de 
briofitas, pteridofitas e espermafitas, 
e as súas fases e estruturas caracterís-
ticas

B5.14. Entender os procesos de polinización e
de dobre fecundación nas espermafitas. For-
mación da semente e o froito.

BXB5.14.1. Explica os procesos 
de polinización e de fecundación 
nas espermafitas e diferencia a 
orixe e as partes da semente e do 
froito.

CMCCT,CCL Polinización

B5.15. Coñecer e indicar os mecanismos de 
diseminación das sementes e os tipos de xer-
minación.

BXB5.15.1. Distingue os me-
canismos de diseminación das se-
mentes e os tipos de xerminación.

CMCCT

B5.16. Coñecer e relacionar as formas de pro-
pagación dos froitos.

BXB5.16.1. Identifica os mecanis-
mos de propagación dos froitos.

CMCCT,CAA Propagación dos froitos

B5.17. Recoñecer e relacionar as adaptacións BXB5.17.1. Relaciona as adapta- CAA Adaptacións vexetais
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máis características dos vexetais aos medios 
en que habitan.

cións dos vexetais co medio en 
que se desenvolven.

B5.18. Deseñar e realizar experiencias en que
se probe a influencia de determinados facto-
res no funcionamento dos vexetais.

BXB5.18.1. Realiza experiencias 
que demostren a intervención de 
determinados factores no funcio-
namento das plantas.

CSIEE,CMCCT

B6.1. Comprender e discriminar os conceptos
de nutrición heterótrofa e de alimentación.

BXB6.1.1. Argumenta as diferen-
zas máis significativas entre os 
conceptos de nutrición e alimenta-
ción.
BXB6.1.2. Coñece as característi-
cas da nutrición heterótrofa e dist-
ingue os tipos principais.

CAA,CCL,CMCCT Comprender e discriminar os con-
ceptos de nutrición heterótrofa e de 
alimentación

B6.2. Distinguir os modelos de aparellos di-
xestivos dos invertebrados.

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos inver-
tebrados.

CMCCT Aparellos dixestivos dos invertebra-
dos

B6.3. Distinguir os modelos de aparellos di-
xestivos dos vertebrados.

BXB6.3.1. Recoñece e diferencia 
os aparellos dixestivos dos verte-
brados.

CMCCT Aparellos dixestivos dos vertebrados

B6.4. Diferenciar a estrutura e a función dos 
órganos do aparello dixestivo e as súas glán-
dulas.

BXB6.4.1. Relaciona cada órgano
do aparello dixestivo coa súa fun-
ción.
BXB6.4.2. Describe a absorción 
no intestino.

CCL,CAA,CMCCT

B6. 5. Coñecer e relacionar a importancia de 
pigmentos respiratorios no transporte de 
osíxeno.

BXB6.5.1. Recoñece e explica a 
existencia de pigmentos respirato-
rios nos animais.

CAA,CCL,CMCCT Pigmentos respiratorios no transporte
de osíxeno

B6.6. Comprender e describir os conceptos de
circulación aberta e pechada, circulación sim-
ple e dobre, incompleta ou completa.

BXB6.6.1. Relaciona circulación 
aberta e pechada cos animais que 
a presentan e explica as súas van-
taxes e os seus inconvenientes.
BXB6.6.2. Asocia representacións
sinxelas do aparello circulatorio 
co tipo de circulación (simple, do-
bre, incompleta ou completa).

CAA,CD,CMCCT Circulación aberta e pechada, circu-
lación simple e dobre, incompleta ou
completa

B6.7. Coñecer e relacionar a composición e a 
función da linfa.

BXB6.7.1. Indica a composición 
da linfa e identifica as súas princi-
pais funcións.

CMCCT Linfa

B6.8. Distinguir respiración celular de respi-
ración (ventilación e intercambio gasoso).

BXB6.8.1. Diferencia respiración 
celular e respiración, e explica o 
significado biolóxico de respira-
ción celular.

CAA,CMCCT Respiración celular

B6.9. Coñecer e indicar os tipos de aparellos 
respiratorios en invertebrados e vertebrados.

BXB6.9.1. Asocia os aparellos 
respiratorios cos grupos aos que 
pertencen, e recoñéceos en repre-
sentacións esquemáticas.

CD Aparellos respiratorios en invertebra-
dos e vertebrados

B6.10. Definir o concepto de excreción e re-
lacionalo cos obxectivos que persegue.

BXB6.10.1. Define e explica o 
proceso da excreción.

CCL A excreción e os órganos excretores

B6.11. Enumerar os principais produtos 
de excreción e sinalar as diferenzas aprecia-
bles nos grupos de animais en relación con 
estes produtos.

BXB6.11.1. Enumera os princi-
pais produtos de excreción e clasi-
fica os grupos de animais segundo
os produtos de excreción.

CAA,CMCCT

B6.12. Describir os principais tipos órganos e
aparellos excretores nos distintos grupos de 
animais.

BXB6.12.1. Describe os princi-
pais aparellos excretores dos ani-
mais e recoñece as súas principais 
estruturas a partir de representa-
ción esquemáticas.

CMCCT

B6.13. Estudar a estrutura das nefronas e o 
proceso de formación dos ouriños.

BXB6.13.1. Localiza e identifica 
as rexións dunha nefrona.
BXB6.13.2. Explica o proceso de 
formación dos ouriños.

CAA,CMCCT

B6.14. Coñecer e relacionar mecanismos es-
pecíficos ou singulares de excreción en verte-
brados.

BXB6.14.1. Identifica os mecanis-
mos específicos ou singulares de 
excreción dos vertebrados.

CMCCT

B6.15. Comprender e describir o funciona-
mento integrado dos sistemas nervioso e hor-
monal en animais.

BXB6.15.1. Integra a coordina-
ción nerviosa e hormonal, relacio-
nando ambas as dúas funcións.

CAA Sistemas nervioso e hormonal en 
animais

B6.16. Coñecer e identificar os principais 
compoñentes do sistema nervioso e o seu fun-
cionamento.

BXB6.16.1. Define estímulo, re-
ceptor, transmisor, efector.
BXB6.16.2. Identifica distintos ti-
pos de receptores sensoriais e ner-
vios.

CCL,CAA,CMCCT 

B6.17. Explicar o mecanismo de transmisión 
do impulso nervioso.

BXB6.17.1. Explica a transmisión
do impulso nervioso na neurona e 
entre neuronas.

CCL
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B6.18. Identificar os principais tipos de siste-
mas nerviosos en invertebrados.

BXB6.18.1. Distingue os princi-
pais tipos de sistemas nerviosos 
en invertebrados.

CAA,CMCCT

B6.19. Diferenciar o desenvolvemento do sis-
tema nervioso en vertebrados.

BXB6.19.1. Identifica os princi-
pais sistemas nerviosos de verte-
brados.

CMCCT

B6.20. Describir os compoñentes e as fun-
cións do sistema nervioso tanto desde o punto
de vista anatómico (SNC e SNP) como desde 
o funcional (somático e autónomo). 

BXB6.20.1. Describe o sistema 
nervioso central e periférico dos 
vertebrados, e diferencia as fun-
cións do sistema nervioso somáti-
co e o autónomo.

CMCCT Compoñentes e funcións do sistema 
nervioso

B6.21. Describir os compoñentes do sistema 
endócrino e a súa relación co sistema nervio-
so.

BXB6.21.1. Establece a relación 
entre o sistema endócrino e o sis-
tema nervioso.

CAA,CSIEE Compoñentes e funcións do sistema 
endócrino

B6.22. Enumerar as glándulas endócrinas en 
vertebrados, as hormonas que producen e as 
funcións destas.

BXB6.22.1. Describe as diferen-
zas entre glándulas endócrinas e 
exócrinas.
BXB6.22.2. Discrimina a función 
reguladora e en que lugar se evi-
dencia a actuación dalgunhas das 
hormonas que actúan no corpo hu-
mano.
BXB6.22.3. Relaciona cada glán-
dula endócrina coa hormona ou as
hormonas máis importantes que 
segrega, e explica a súa función 
de control.

CCL,CMCCT,CAA,

B6.23. Coñecer e identificar as hormonas e as
estruturas que as producen nos principais gru-
pos de invertebrados.

BXB6.23.1. Relaciona as princi-
pais hormonas dos invertebrados 
coa súa función de control.
BXB6.23.2. Identifica o concepto 
de homeostase e a súa relación co 
sistema nervioso e endócrino.

CAA,CMCCT

B6.24. Definir o concepto de reprodución e 
diferenciar entre reprodución sexual e ase-
xual. Tipos. Vantaxes e inconvenientes.

BXB6.24.1. Describe as diferen-
zas entre reprodución asexual e 
sexual, e argumenta as vantaxes e 
os inconvenientes de cada unha.
BXB6.24.2. Identifica tipos de re-
produción asexual en organismos 
unicelulares e pluricelulares.
BXB6.24.3. Distingue os tipos de 
reprodución sexual.

CCL,CMCCT,CAA Reprodución sexual e asexual

B6.25. Describir os procesos da gametoxéne-
se.

BXB6.25.1. Distingue e compara 
o proceso de espermatoxénese e 
ovoxénese.

CAA

B6.26. Coñecer e relacionar os tipos de fe-
cundación en animais e as súas etapas.

BXB6.26.1. Diferencia os tipos de
fecundación en animais e as súas 
etapas.

CMCCT

B6.27. Describir as fases do desenvolvemento
embrionario.

BXB6.27.1. Identifica as fases do 
desenvolvemento embrionario e 
os acontecementos característicos 
de cada unha.
BXB6.27.2. Relaciona os tipos de 
ovo cos procesos de segmentación
e gastrulación durante o desenvol-
vemento embrionario.

CAA,CMCCT Desenvolvemento embrionario

B6. 28. Analizar os ciclos biolóxicos dos ani-
mais.

BXB6.28.1. Identifica as fases dos
ciclos biolóxicos dos animais.

CAA

B6.29. Recoñecer e relacionar as adaptacións 
máis características dos animais aos medios 
en que habitan.

BXB6.29.1. Identifica as adapta-
cións animais aos medios aéreos.
BXB6.29.2. Identifica as adapta-
cións animais aos medios acuáti-
cos.
BXB6.29.3. Identifica as adapta-
cións animais aos medios terres-
tres.

CAA Adaptacións animais

B6.30. Realizar experiencias de fisioloxía e 
anatomía animal.

BXB6.30.1. Describe e realiza ex-
periencias de fisioloxía e anatomía
animal.

CSIEE

B7.1. Interpretar os métodos de estudo da Te-
rra e identificar as súas achegas e as súas li-
mitacións.

BXB7.1.1. Caracteriza os métodos
de estudo da Terra sobre a base 
dos procedementos que utiliza e 
as súas achegas e limitacións.

CMCCT,CD Métodos de estudo da Terra

B7.2. Identificar as capas que conforman o 
interior do planeta de acordo coa súa compo-

BXB7.2.1. Resume a estrutura e 
composición do interior terrestre, 

CCL,CMCCT,CD,CCEC O interior do planeta Terra
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sición, diferencialas das que se establecen en 
función da súa mecánica, e marcar as descon-
tinuidades e as zonas de transición.

distinguindo as súas capas en fun-
ción da súa composición e da súa 
mecánica, así como as desconti-
nuidades e as zonas de transición 
entre elas.
BXB7.2.2. Sitúa en mapas e es-
quemas as capas da Terra, e iden-
tifica as descontinuidades que per-
miten diferencialas.
BXB7.2.3. Analiza o modelo xeo-
químico e xeodinámico da Terra e 
contrasta o que achega cada un 
deles ao coñecemento da estrutura
da Terra.

 B7.3. Precisar os procesos que condicionan a
estrutura actual terrestre.

BXB7.3.1. Detalla e enumera pro-
cesos que deron lugar á estrutura 
actual do planeta.

CAA,CCL

B7.4. Comprender e diferenciar a teoría da 
deriva continental de Wegener e a súa rele-
vancia para o desenvolvemento da teoría da 
tectónica de placas.

BXB7.4.1. Indica as achegas máis
relevantes da deriva continental, 
para o desenvolvemento da teoría 
da Tectónica de placas.

CCEC Teoría da deriva continental

B7.5. Clasificar os bordos de placas litosféri-
cas e sinalar os procesos que acontecen entre 
eles.

BXB7.5.1. Identifica os tipos de 
bordos de placas e explica os 
fenómenos asociados a eles.

CD,CMCCT As placas litosféricas
Magmatismo

B7.6. Aplicar os avances das novas tecnolo-
xías na investigación xeolóxica.

BXB7.6.1. Distingue métodos de-
senvolvidos grazas ás novas tec-
noloxías, asociándoos coa investi-
gación dun fenómeno natural.

CD,CMCCT

B7.7. Seleccionar e identificar os minerais e 
os tipos de rochas máis frecuentes, nomeada-
mente os utilizados en edificios, monumentos
e outras aplicacións de interese social ou in-
dustrial.

BXB7.7.1. Identifica as aplica-
cións de interese social ou indus-
trial de determinados tipos de mi-
nerais e rochas.

CAA,CSC Minerais e rochas máis frecuentes

B8.1. Relacionar o magmatismo e a tectónica 
de placas.

BXB8.1.1. Explica a relación en-
tre o magmatismo e a tectónica de
placas, e coñece as estruturas re-
sultantes da localización dos mag-
mas en profundidade e en superfi-
cie.

CMCCT

B8.2. Categorizar os tipos de magmas sobre a
base da súa composición e distinguir os facto-
res que inflúen no magmatismo.

BXB8.2.1. Discrimina os factores 
que determinan os tipos de mag-
mas, e clasifícaos atendendo á súa
composición.

CAA As placas litosféricas
Magmatismo

B8.3. Recoñecer e relacionar a utilidade das 
rochas magmáticas analizando as súas carac-
terísticas, os seus tipos e as súas utilidades.

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de 
rochas magmáticas, identifica as 
máis frecuentes, con axuda de cla-
ves, e relaciona a súa textura co 
seu proceso de formación.

CAA

B8.4. Establecer as diferenzas de activida-
de volcánica, asociándoas ao tipo de magma.

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de 
actividade volcánica coas carac-
terísticas do magma, e diferencia 
os produtos emitidos nunha eru-
pción volcánica.

CAA,CMCCT 1Actividade volcánica

B8.5. Diferenciar os riscos xeolóxicos deri-
vados dos procesos internos. Vulcanismo 
e sismicidade.

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeo-
lóxicos derivados dos procesos in-
ternos. Vulcanismo e sismicidade.

CSC Riscos xeolóxicos derivados dos pro-
cesos internos
Vulcanismo e sismicidade

B8.6. Detallar o proceso de metamorfismo e 
relacionar os factores que lle afectan cos seus 
tipos.

BXB8.6.1. Clasifica o metamor-
fismo en función dos factores que 
o condicionan.

CMCCT,CAA Metamorfismo

B8.7. Identificar rochas metamórficas a partir 
das súas características e das súas utilidades.

BXB8.7.1. Ordena e clasifica as 
rochas metamórficas máis fre-
cuentes da codia terrestre, relacio-
nando a súa textura co tipo de me-
tamorfismo experimentado.

CAA

B8.8. Relacionar estruturas sedimentarias e 
ambientes sedimentarios.

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as
fases do proceso de formación 
dunha rocha sedimentaria

CMCCT Ambientes sedimentarios

B8.9. Explicar a diaxénese e as súas fases. BXB8.9.1. Describe as fases da 
diaxénese.

CCL

B8.10. Clasificar as rochas sedimentarias 
aplicando como criterio as súas distintas ori-
xes.

BXB8.10.1. Ordena e clasifica se-
gundo a súa orixe as rochas sedi-
mentarias máis frecuentes da co-
dia terrestre.

CAA,CSIEE

B8.11. Analizar os tipos de deformación 
que experimentan as rochas, establecendo a 

BXB8.11.1. Asocia os tipos de de-
formación tectónica cos esforzos 

CAA,CD Tipos de deformación que experi-
mentan as rochas e esforzos aos que 
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súa relación cos esforzos a que se ven someti-
das.

aos que se someten as rochas e 
coas propiedades destas.
BXB8.11.2. Relaciona os tipos de 
estruturas xeolóxicas coa tectóni-
ca de placas.

se ven sometidas

B8.12. Representar os elementos dunha dobra
e dunha falla.

BXB8.12.1. Distingue os elemen-
tos dunha dobra e clasifícaos aten-
dendo a diferentes criterios.
BXB8.12.2. Recoñece e clasifica 
os tipos de falla, identificando os 
elementos que a constitúen.

CMCCT,CAA Dobras e fallas

B9.1. Deducir a existencia de estruturas xeo-
lóxicas e a súa relación co relevo, a partir de 
mapas topográficos e cortes xeolóxicos dunha
zona determinada.

BXB9.1.1. Interpreta e realiza ma-
pas topográficos e cortes xeolóxi-
cos sinxelos.

CMCCT,CAA Mapas topográficos e cortes xeolóxi-
cos

B9.2. Aplicar criterios cronolóxicos para a da-
tación relativa de formacións xeolóxicas e de-
formacións localizadas nun corte xeolóxico. 
Describir as grandes divisións do tempo en 
xeoloxía. Oroxenias e grandes acontecemen-
tos xeolóxicos.

BXB9.2.1. Interpreta cortes xeo-
lóxicos e determina a antigüidade 
dos seu estratos, as discordancias 
e a historia xeolóxica da rexión, e 
identifica os grandes acontece-
mentos xeolóxicos ocorridos e as 
oroxenias.

CMCCT,CAA

B9.3. Interpretar o proceso de fosilización e 
os cambios que se producen. Analizar as cau-
sas da extinción das especies. 

BXB9.3.1. Categoriza os princi-
pais fósiles guía e valora a súa im-
portancia para o establecemento 
da historia xeolóxica da Terra.

CAA,CMCCT Fosilización
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función e,i B1.1. Niveis de organización dos seres vi-
vos.
B1.2. Características dos seres vivos: fun-
cións de nutrición, relación e reprodución.

1

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función l, B1.3. Concepto de bioelemento e biomo-
lécula.
B1.4. Clasificación dos bioelementos e das 
biomoléculas.

1

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función l,d B1.5. Estrutura, composición química e pro-
piedades das biomoléculas. 

1

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función d,i, B1.5. Estrutura, composición química e pro-
piedades das biomoléculas.

1

Bloque 1. Os seres vivos: composición e función d,i, B1.6. Relación entre estrutura e funcións 
biolóxicas das biomoléculas.

1

Bloque 2. A organización celular e,i,g B2.1. A célula como unidade estrutural, fun-
cional e xenética.
 B2.2. Modelos de organización celular: 
célula procariota e eucariota; célula animal e
célula vexetal.

1,3,4,5

Bloque 2. A organización celular m,g B2.3. Estrutura e función dos orgánulos ce-
lulares.
B2.4. Planificación e realización de prácticas
de laboratorio. Observación microscópica de
células eucariotas animais e vexetais.

1,3,4,5

Bloque 2. A organización celular e,i B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose 
e meiose. Importancia na evolución dos se-
res vivos.

1,3,5

Bloque 2. A organización celular d,l  B2.5. Ciclo celular. División celular: mitose
e meiose. Importancia na evolución dos se-
res vivos.

1,3,5

Bloque 3. Histoloxía i,g B3.1. Concepto de tecido, órgano, aparello e 
sistema.

1,3,5

Bloque 3. Histoloxía i,l B3.2. Principais tecidos animais: estrutura e 
función.
B3.3. Principais tecidos vexetais: estrutura e 
función.

1,3,5

Bloque 3. Histoloxía g,m B3.4. Observacións microscópicas de teci-
dos animais e vexetais.

3

Bloque 4. A biodiversidade d,l,q B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade b,d,q B4.1. Clasificación e nomenclatura dos seres
vivos. Grandes grupos taxonómicos.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade e,a B4.2. Concepto de biodiversidade. Índices 
de biodiversidade.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade l,h B4.3. Características dos dominios e dos rei-
nos dos seres vivos.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade h,i,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais bi-
omas. 

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade h,i,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais bi-
omas. 

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade l,q B4.4. Grandes zonas bioxeográficas.
B4.5. Patróns de distribución. Principais bi-
omas. 

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade d B4.6. Factores xeolóxicos e biolóxicos que 
inflúen na distribución dos seres vivos.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade j B4.7. A evolución como fonte de biodiversi-
dade. Proceso de especiación.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade e B4.7.A evolución como fonte de biodiversi-
dade. Proceso de especiación.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade h,l,q B4.8. Ecosistemas da Península Ibérica. 
Ecosistemas de Galicia.

1,2,5,6

Bloque 4. A biodiversidade i,l,q B4.9. Importancia ecolóxica das illas e a súa 
relación coa biodiversidade.

1,2,5

Páxina 104 de 226



Bloque 4. A biodiversidade e,g,q B4.10. Concepto de endemismo. Principais 
endemismos da Península Ibérica e de Gali-
cia.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade l,b,h,o B4.11. Importancia biolóxica da biodiversi-
dade.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade a,b,h B4.12. Causas da perda de biodiversidade. 1,2,5,6
Bloque 4. A biodiversidade a,h B4.13. O factor antrópico na conservación 

da biodiversidade.
1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade a,c,q B4.13. O factor antrópico na conservación 
da biodiversidade.

1,2,5

Bloque 4. A biodiversidade e,q B4.14. Estudo dun ecosistema. Cómputo da 
biodiversidade.

1,2,3,5,6

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

e,l B5.1. Absorción da auga e os sales minerais 
nos vexetais.

1,2,3

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

i,l B5.2. Funcións de nutrición nas plantas. Pro-
ceso de obtención e transporte dos nutrien-
tes.

1,2,3,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

e B5.3. Procesos de transpiración, intercambio
de gases e gutación.

1,2,3,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

j B5.4. Transporte do zume elaborado. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

j B5.5. Fotosíntese. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

i,l B5.6. Importancia biolóxica da fotosíntese. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

e B5.7. A excreción en vexetais. Tecidos secre-
tores.

1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

e,g B5.8. Funcións de relación nas plantas. Tro-
pismos e nastias.

1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

e,l B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

i,l B5.9. Hormonas vexetais: tipos e funcións. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

l,i B5.10. Efectos da luz e a temperatura sobre 
o desenvolvemento das plantas.

1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

d,l B5.11. Funcións de reprodución en vexetais: 
tipos de reprodución.

1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

l,i B5.12. Ciclos biolóxicos dos principais gru-
pos de plantas.

1,2,4,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

l,i B5.13. Semente e froito.
B5.14. Polinización e fecundación nas esper-
mafitas.

1,2,4,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

d,l B5.15. Propagación dos froitos e disemina-
ción das sementes. Proceso da xerminación.

1,2,4,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

i,l B5.15. Propagación dos froitos e disemina-
ción das sementes. Proceso da xerminación.

1,2,4,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

i,l B5.16. Adaptacións dos vexetais ao medio. 1,2,5

Bloque 5. As plantas: funcións e adaptacións ao 
medio

m,g B5.17. Aplicacións e experiencias prácticas 
de anatomía e fisioloxía vexetal.

3

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

j B6.1. Funcións de nutrición nos animais. 1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

i,l,o B6.2. Estrutura e función dos aparellos di-
xestivos e as súas glándulas.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

j,l,e B6.3. Aparellos circulatorios. Pigmentos res-
piratorios nos animais. Linfa.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

i,l,e B6.4. Transporte de gases e respiración. Ti-
pos de aparellos respiratorios. Respiración 
celular.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

e,l,d,j B6.5. Excreción: tipos de aparellos excreto-
res en invertebrados e vertebrados. Produtos 
da excreción.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

i,l,e,j B6.6. Funcións de relación nos animais. Re-
ceptores e efectores. Sistemas nervioso e en-
dócrino. Homeostase.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

e B6.7. Reprodución nos animais. Tipos de re-
produción. Vantaxes e inconvenientes.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

e B6.8. Gametoxénese. 1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

j,e B6.9. Fecundación e desenvolvemento em-
brionario.

1,2,5

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

d B6.10. Ciclos biolóxicos máis característicos
dos animais.

1,2,5,6

Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao l,i B6.11. Adaptacións dos animais ao medio. 1,2,5
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medio
Bloque 6. Os animais: Funcións e adaptacións ao
medio

m,g  B6.12. Aplicacións e experiencias prácticas 
de anatomía e fisioloxía animal.

3

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra i,l B7.1. Análise e interpretación dos métodos 
de estudo da Terra.

1,2,5

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra d,l B7.2. Estrutura do interior terrestre: capas 
que se diferencian en función da súa compo-
sición e da súa mecánica.

1,2,5

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra e B7.3. Dinámica litosférica. 1,2,5
Bloque 7. Estrutura e composición da Terra b,j B7.4. Evolución das teorías desde a deriva 

continental ata a tectónica de placas.
1,2,5

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra g B7.5. Achegas das novas tecnoloxías na in-
vestigación do noso planeta.

1,2,5

Bloque 7. Estrutura e composición da Terra b,q B7.6. Minerais e rochas: conceptos. Clasifi-
cación xenética das rochas.
B7.7. Observación de coleccións de minerais
e rochas.
B7.8. Recoñecemento e identificación de mi-
nerais e rochas frecuentes en Galicia.

1,2,3,5

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

i,j,l B8.1. Magmatismo. Clasificación das rochas
magmáticas. Rochas magmáticas de interese.
O magmatismo na tectónica de placas.

1,2,3,5

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

i,l B8.2. Riscos xeolóxicos: vulcanismo e sis-
micidade.

1,2,5,6

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

d,e B8.3. Metamorfismo: procesos metamórfi-
cos. Fisicoquímica do metamorfismo; tipos 
de metamorfismo. Clasificación das rochas 
metamórficas. O metamorfismo na Tectónica
de placas.

1,2,5

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

e,i,l B8.4. Procesos sedimentarios. Facies sedi-
mentarias: identificación e interpretación. 
Clasificación e xénese das principais rochas 
sedimentarias.

1,2,5

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

j B8.5. A deformación en relación á tectóni-
ca de placas. Comportamento mecánico das 
rochas.

1,2,5

Bloque 8. Os procesos xeolóxicos e petroxenéti-
cos

m,g B8.6. Tipos de deformación: dobras e fallas.
B8.7. Técnicas para a identificación de dis-
tintos tipos de rochas.
B8.8. Construción de modelos onde se repre-
senten os principais tipos de pregamentos e 
fallas.

1,2,3,4,5,6

Bloque 9. Historia da Terra m,l B9.1. Estratigrafía: concepto e obxectivos. 
Principios. Definición de estrato.
B9.2. Interpretación e realización de mapas 
topográficos e cortes xeolóxicos.

1,2,3,5

Bloque 9. Historia da Terra l,e B9.3. Datacións relativas e absolutas: estudo
de cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divi-
sións xeolóxicas: Táboa do tempo xeolóxico.
Principais acontecementos na historia xeo-
lóxica da Terra. Oroxenias.

1,2,5

Bloque 9. Historia da Terra d,l,q B9.4. Extincións masivas e as súas causas 
naturais.
B9.5. Estudo e recoñecemento de fósiles.

1,2,5
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación

BXB1.1.1. Describe as características dos seres vivos: funcións de nutrición, rela-
ción e reprodución.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB1.2.1. Identifica e clasifica os bioelementos e as biomoléculas presentes nos 
seres vivos.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB1.3.1. Distingue as características fisicoquímicas e as propiedades das mo-
léculas básicas que configuran a estrutura celular, e destaca a uniformidade mole-
cular dos seres vivos.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB1.4.1. Identifica os monómeros constituíntes das macromoléculas orgánicas. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB1.5.1. Asocia biomoléculas coa súa función biolóxica de acordo coa súa estru-
tura tridimensional.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB2.1.1. Interpreta a célula como unha unidade estrutural, funcional e xenética 
dos seres vivos.
BXB2.1.2. Perfila células procariotas e eucarióticas e nomea as súas estruturas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB2.2.1. Representa esquematicamente os orgánulos celulares e asocia cada or-
gánulo coa súa función ou coas súas funcións.
BXB2.2.2. Recoñece e nomea células animais e vexetais mediante microfotogra-
fías ou preparacións microscópicas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB2.3.1. Describe os acontecementos fundamentais en cada fase da mitose e da 
meiose.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB2.4.1. Selecciona as principais analoxías e diferenzas entre a mitose e a meio-
se.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.1.1. Identifica os niveis de organización celular e determina as súas vanta-
xes para os seres pluricelulares.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.2.1. Relaciona tecidos animais e/ou vexetais coas súas células característi-
cas, asociando a cada unha a súa función.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB3.3.1. Relaciona imaxes microscópicas co tecido ao que pertencen. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB4.1.1. Identifica os grandes grupos taxonómicos dos seres vivos. 1,2,3,5 a, b, c, g
 BXB4.2.1. Coñece e utiliza claves dicotómicas ou outros medios para a identifica-
ción e clasificación de especies de animais e plantas.
BXB4.2.2. Manexa e traballa cos sistemas de clasificación e a nomenclatura dos 
seres vivos.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4. 3.1. Coñece o concepto de biodiversidade e relaciónao coa variedade e a 
abundancia de especies. 
BXB4.3.2. Resolve problemas de cálculo de índices de diversidade.
BXB4.3.3. Aprecia o reino vexetal como desencadeante da biodiversidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.4.1. Recoñece os tres dominios e os cinco reinos en que agrupan os seres 
vivos.
BXB4.4.2. Enumera as características de cada un dos dominios e dos reinos en que
se clasifican os seres vivos.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.5.1. Identifica os grandes biomas e sitúa sobre o mapa as principais zo-
nas bioxeográfcas.
BXB4.5.2. Diferencia os principais biomas e ecosistemas terrestres e mariños.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.6.1. Recoñece e explica a influencia do clima na distribución de biomas, 
ecosistemas e especies.
BXB4.6.2. Identifica as principais variables climáticas que inflúen na distribución 
dos grandes biomas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.7.1. Interpreta mapas bioxeográficos e de vexetación.
BXB4.7.2. Asocia e relaciona as principais formacións vexetais cos biomas corres-
pondentes.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.8.1. Relaciona a latitude, a altitude, a continentalidade, a insularidade e as 
barreiras oroxénicas e mariñas coa distribución das especies.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.9.1. Relaciona a biodiversidade co proceso de formación de especies me-
diante cambios evolutivos.
BXB4.9.2. Identifica o proceso de selección natural e a variabilidade individual 
como factores clave no aumento de biodiversidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.10.1. Enumera as fases da especiación.
BXB4.10.2. Identifica os factores que favorecen a especiación.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.11.1. Sitúa a Península Ibérica e recoñece a súa situación entre dúas áreas 
bioxeográficas diferentes.
BXB4.11.2. Recoñece a importancia da Península Ibérica como mosaico de ecosis-
temas.
BXB4.11.3. Enumera os principais ecosistemas da Península Ibérica e de Galicia, 
e as súas especies máis representativas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.12.1. Enumera os factores que favorecen a especiación nas illas.
BXB4.12.2. Recoñece a importancia das illas no mantemento da biodiversidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.13.1. Define o concepto de endemismo ou especie endémica. 1,2,3,5 a, b, c, g
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BXB4.13.2. Identifica os principais endemismos de plantas e animais en España e 
en Galicia.
BXB4.14.1. Enumera as vantaxes que se derivan do mantemento da biodiversida-
de para o ser humano.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.15.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade.
BXB4.15.2. Coñece e explica as principais ameazas que penden sobre as especies 
e que fomentan a súa extinción.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.16.1. Enumera as principais causas de perda de biodiversidade derivadas 
das actividades humanas.
BXB4.16.2. Indica as principais medidas que reducen a perda de biodiversidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.17.1. Coñece e explica os principais efectos derivados da introdución de es-
pecies alóctonas nos ecosistemas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB4.18.1. Deseña experiencias para o estudo de ecosistemas e a valoración da 
súa biodiversidade.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB5.1.1. Describe a absorción da auga e os sales minerais. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.2.1. Coñece e explica a composición do zume bruto e os seus mecanismos 
de transporte.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.3.1. Describe os procesos de transpiración, intercambio de gases e gutación. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.4.1. Explica a composición do zume elaborado e os seus mecanismos de 
transporte.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.5.1. Detalla os principais feitos que acontecen durante cada fase da fotosín-
tese e asocia, a nivel de orgánulo, onde se producen.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.6.1. Argumenta e precisa a importancia da fotosíntese como proceso de 
biosíntese, imprescindible para o mantemento da vida na Terra.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB5.7.1. Recoñece algún exemplo de excreción en vexetais.
BXB5.7.2. Relaciona os tecidos secretores e as substancias que producen.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.8.1. Describe e coñece exemplos de tropismos e nastias. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.9.1. Valora o proceso de regulación das hormonas vexetais. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.10.1. Relaciona as fitohormonas coas súas funcións. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.11.1. Argumenta os efectos da temperatura e a luz no desenvolvemento das 
plantas.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB5.12.1. Distingue os mecanismos de reprodución asexual e a reprodución se-
xual nas plantas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.13.1. Diferencia os ciclos biolóxicos e briofitas, pteridofitas eespermafi-
tas, e as súas fases e estruturas características.
BXB5.13.2. Interpreta esquemas, debuxos, gráficas e 

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.14.1. Explica os procesos de polinización e de fecundación nas espermafi-
tas ediferencia a orixe e as partes da semente e do froito.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.15.1. Distingue os mecanismos de diseminación das sementes e os tipos de 
xerminación.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.16.1. Identifica os mecanismos de propagación dos froitos. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB5.17.1. Relaciona as adaptacións dos vexetais co medio en que se desenvol-
ven.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB5.18.1. Realiza experiencias que demostren a intervención de determinados 
factores no funcionamento das plantas.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB6.1.1. Argumenta as diferenzas máis significativas entre os conceptos de nu-
trición e alimentación.
BXB6.1.2. Coñece as características da nutrición heterótrofa e distingue os tipos 
principais.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.2.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos invertebrados. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.3.1. Recoñece e diferencia os aparellos dixestivos dos vertebrados. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.4.1. Relaciona cada órgano do aparello dixestivo coa súa función.
BXB6.4.2. Describe a absorción no intestino.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.5.1. Recoñece e explica a existencia de pigmentos respiratorios nos ani-
mais.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.6.1. Relaciona circulación aberta e pechada cos animais que a presentan e 
explica as súas vantaxes e os seus inconvenientes.
BXB6.6.2. Asocia representacións sinxelas do aparello circulatorio co tipo de cir-
culación (simple, dobre, incompleta ou completa).

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.7.1. Indica a composición da linfa e identifica as súas principais funcións. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.8.1. Diferencia respiración celular e respiración, e explica o significado bio-
lóxico de respiración celular.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.9.1. Asocia os aparellos respiratorios cos grupos aos que pertencen, e re-
coñéceos en representacións esquemáticas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.10.1. Define e explica o proceso da excreción. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.11.1. Enumera os principais produtos de excreción e clasifica os grupos de 
animais segundo os produtos de excreción.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.12.1. Describe os principais aparellos excretores dos animais e recoñece as 
súas principais estruturas a partir de representación esquemáticas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.13.1. Localiza e identifica as rexións dunha nefrona.
BXB6.13.2. Explica o proceso de formación dos ouriños.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.14.1. Identifica os mecanismos específicos ou singulares de excreción dos 
vertebrados.

1,2,3,5 a, b, c, g
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BXB6.15.1. Integra a coordinación nerviosa e hormonal, relacionando ambas as 
dúas funcións.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.16.1. Define estímulo, receptor, transmisor, efector.
BXB6.16.2. Identifica distintos tipos de receptores sensoriais e nervios.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.17.1. Explica a transmisión do impulso nervioso na neurona e entre neuro-
nas.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB6.18.1. Distingue os principais tipos de sistemas nerviosos en invertebrados. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.19.1. Identifica os principais sistemas nerviosos de vertebrados. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.20.1. Describe o sistema nervioso central e periférico dos vertebrados, e di-
ferencia as funcións do sistema nervioso somático e o autónomo.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.21.1. Establece a relación entre o sistema endócrino e o sistema nervioso. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.22.1. Describe as diferenzas entre glándulas endócrinas e exócrinas.
BXB6.22.2. Discrimina a función reguladora e en que lugar se evidencia a actua-
ción dalgunhas das hormonas que actúan no corpo humano.
BXB6.22.3. Relaciona cada glándula endócrina coa hormona ou as hormonas máis
importantes que segrega, e explica a súa función de control.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.23.1. Relaciona as principais hormonas dos invertebrados coa súa función 
de control.
BXB6.23.2. Identifica o concepto de homeostase e a súa relación co sistema ner-
vioso e endócrino.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.24.1. Describe as diferenzas entre reprodución asexual e sexual, e argumen-
ta as vantaxes e os inconvenientes de cada unha.
BXB6.24.2. Identifica tipos de reprodución asexual en organismos unicelulares e 
pluricelulares.
BXB6.24.3. Distingue os tipos de reprodución sexual.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.25.1. Distingue e compara o proceso de espermatoxénese e ovoxénese. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.26.1. Diferencia os tipos de fecundación en animais e as súas etapas. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.27.1. Identifica as fases do desenvolvemento embrionario e os acontece-
mentos característicos de cada unha.
BXB6.27.2. Relaciona os tipos de ovo cos procesos de segmentación e gastrula-
ción durante o desenvolvemento embrionario.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.28.1. Identifica as fases dos ciclos biolóxicos dos animais. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB6.29.1. Identifica as adaptacións animais aos medios aéreos.
BXB6.29.2. Identifica as adaptacións animais aos medios acuáticos.
BXB6.29.3. Identifica as adaptacións animais aos medios terrestres.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB6.30.1. Describe e realiza experiencias de fisioloxía e anatomía animal. 1,2,4,6 a, b, d, e, f
BXB7.1.1. Caracteriza os métodos de estudo da Terra sobre a base dos procede-
mentos que utiliza e as súas achegas e limitacións.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB7.2.1. Resume a estrutura e composición do interior terrestre, distinguindo as 
súas capas en función da súa composición e da súa mecánica, así como as descon-
tinuidades e as zonas de transición entre elas.
BXB7.2.2. Sitúa en mapas e esquemas as capas da Terra, e identifica as desconti-
nuidades que permiten diferencialas.
BXB7.2.3. Analiza o modelo xeoquímico e xeodinámico da Terra e contrasta o que
achega cada un deles ao coñecemento da estrutura da Terra.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

BXB7.3.1. Detalla e enumera procesos que deron lugar á estrutura actual do plane-
ta.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB7.4.1. Indica as achegas máis relevantes da deriva continental, para o desen-
volvemento da teoría da Tectónica de placas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB7.5.1. Identifica os tipos de bordos de placas e explica os fenómenos asocia-
dos a eles.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB7.6.1. Distingue métodos desenvolvidos grazas ás novas tecnoloxías, asocián-
doos coa investigación dun fenómeno natural.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB7.7.1. Identifica as aplicacións de interese social ou industrial de determina-
dos tipos de minerais e rochas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.1.1. Explica a relación entre o magmatismo e a tectónica de placas, e coñe-
ce as estruturas resultantes da localización dos magmas en profundidade e en su-
perficie.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.2.1. Discrimina os factores que determinan os tipos de magmas, e clasifíca-
os atendendo á súa composición.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.3.1. Diferencia os tipos de rochas magmáticas, identifica as máis frecuen-
tes, con axuda de claves, e relaciona a súa textura co seu proceso de formación.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.4.1. Relaciona os tipos de actividade volcánica coas características do mag-
ma, e diferencia os produtos emitidos nunha erupción volcánica.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.5.1. Analiza os riscos xeolóxicos derivados dos procesos internos. Vulcanis-
mo e sismicidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.6.1. Clasifica o metamorfismo en función dos factores que o condicionan. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB8.7.1. Ordena e clasifica as rochas metamórficas máis frecuentes da codia te-
rrestre, relacionando a súa textura co tipo de metamorfismo experimentado.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.8.1. Detalla e discrimina as fases do proceso de formación dunha rocha se-
dimentaria

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.9.1. Describe as fases da diaxénese. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB8.10.1. Ordena e clasifica segundo a súa orixe as rochas sedimentarias máis 
frecuentes da codia terrestre.

1,2,3,5 a, b, c, g
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BXB8.11.1. Asocia os tipos de deformación tectónica cos esforzos aos que se so-
meten as rochas e coas propiedades destas.
BXB8.11.2. Relaciona os tipos de estruturas xeolóxicas coa tectónica de placas.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB8.12.1. Distingue os elementos dunha dobra e clasifícaos atendendo a diferen-
tes criterios.
BXB8.12.2. Recoñece e clasifica os tipos de falla, identificando os elementos que 
a constitúen.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB9.1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 1,2,3,5 a, b, c, g
BXB9.2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e determina a antigüidade dos seu estratos, 
as discordancias e a historia xeolóxica da rexión, e identifica os grandes acontece-
mentos xeolóxicos ocorridos e as oroxenias.

1,2,3,5 a, b, c, g

BXB9.3.1. Categoriza os principais fósiles guía e valora a súa importancia para o 
establecemento da historia xeolóxica da Terra.

1,2,3,5 a, b, c, g
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 75% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos. Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán
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• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese segun-
do as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Cultura Científica : 1º BACHARELATO

Introdución

Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son necesarias 
para que un país poida enfrontarse a novos retos e a atopar solucións para eles.

O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada 
vez máis competitivo e globalizado, así como o benestar da cidadanía na sociedade da información 
e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros factores, da 
súa cultura científica.

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

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

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

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

Partindo do enfoque competencial do currículo, a materia de Cultura Científica servirá para o 
desenvolvemento das competencias lingüística e dixital, a través da realización de tarefas grupais 
que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presenta-
cións, defender as opinións propias en debates e outras situacións de aula.
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A materia tamén contribuirá ao desenvolvemento das competencias de aprender a aprender, e de 
sentido de iniciativa e espírito emprendedor, a través dunha metodoloxía que promova situacións de
aula que fomenten a responsabilidade do alumnado no proceso de aprendizaxe, a avaliación e a au-
toavaliación, a autocrítica e a promoción da iniciativa do alumnado para que sexa o protagonista do 
proceso.

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

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

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

Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a formación da Te-
rra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, para rematar, un bloque dedicado a todo o
relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.

Tanto en cuarto de ESO como en primeiro de bacharelato, no bloque 1 establécense os procede-
mentos de traballo para abordar os contidos dos outros bloques de coñecemento. Para lograr a 
adquisición das competencias, deben formar parte do desenvolvemento curricular a obtención e a 
selección crítica de información de carácter científico; a valoración da importancia da ciencia e a 
tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de información de carácter científico nos soportes escrito,
oral e virtual; o diálogo e o debate entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo co-
operativo e colaborativo. Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, 
de contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e comunicar eficazmente cuestións de carácter 
científico e tecnolóxico. Por tanto, as estratexias fundamentais dos procedementos de traballo deben
impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á hora de abordar cues-
tións relacionadas coa cultura científica.

Os bloques de contidos que se abordan en Cultura Científica son os seguintes:

• Bloque 1. Procedementos de traballo

• Bloque 2. A Terra e a vida

• Bloque 3. Avances en biomedicina

• Bloque 4. A revolución xenética

• Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación
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Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1 e 2

2º Trimestre :

Bloques 3 e 4

3º Trimestre :

Bloque 5

Cultura Científica. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. Procedementos de traballo

 d

 e

 g

 i

 l

 B1.1. A comunicación en ciencia
e  tecnoloxía.  O artigo  científico.
Fontes  de  divulgación  científica.
Elaboración  e  presentación  de
informes  utilizando  distintos
medios.

 B1.1. Obter, seleccionar e valorar
informacións  relacionadas  con
temas científicos da actualidade. 

 CCIB1.1.1.  Analiza  un  texto
científico  e  valora  de  forma
crítica o seu contido.

 CAA

 CCL

 CCIB1.1.2. Presenta información
sobre un tema tras realizar unha
procura  guiada  de  fontes  de
contido científico, utilizando tanto
os  soportes  tradicionais  como
internet.

 CCL

 CD

 CAA

 a

 b

 o

 B1.2.  Ciencia,  tecnoloxía  e
sociedade: perspectiva histórica.

 B1.2.  Valorar  a  importancia  da
investigación  e  o
desenvolvemento tecnolóxico  na
actividade cotiá.

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

 CAA

 CCEC

 e

 g

 m

 l

 B1.1. A comunicación en ciencia
e  tecnoloxía.  O artigo  científico.
Fontes  de  divulgación  científica.
Elaboración  e  presentación  de
informes  utilizando  distintos
medios.

 B1.3.  Comunicar  conclusións  e
ideas  en  distintos  soportes  a
públicos  diversos,  utilizando
eficazmente  as  tecnoloxías  da
información  e  da  comunicación
para  transmitir  opinións  propias
argumentadas.

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

 CCL

 CD

 CAA

 CSIEE

Bloque 2. A Terra e a vida

 i

 l

 B2.1. Orixe e formación da Terra:
deriva continental e tectónica de
placas.

 B2.1. Xustificar a teoría de deriva
continental  en  función  das
evidencias  experimentais  que  a
apoian.

 CCIB2.1.1.  Xustifica  a  teoría  de
deriva  continental  a  partir  das
probas  xeográficas,
paleontolóxicas,  xeolóxicas  e
paleoclimáticas.

 CMCCT

 l  B2.1. Orixe e formación da Terra:
deriva continental e tectónica de
placas.

 B2.2.  Explicar  a  tectónica  de
placas e os fenómenos a que dá
lugar,  así  como  os  riscos  como
consecuencia destes fenómenos.

 CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de
placas para explicar a expansión
do fondo oceánico e a actividade
sísmica  e  volcánica  nos  bordos
das placas.

 CMCCT
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 CCIB2.2.2.  Nomea  e  explica
medidas preditivas e preventivas
para  o  vulcanismo  e  os
terremotos.

 CMCCT

 l  B2.2.  Vulcanismo  e  terremotos:
predición e prevención.

 B2.3.  Determinar  as
consecuencias  do  estudo  da
propagación das ondas sísmicas
P  e  S,  respecto  das  capas
internas da Terra.

 CCIB2.3.1.  Relaciona  a
existencia  de  capas  terrestres
coa  propagación  das  ondas
sísmicas a través delas.

 CAA

 a

 b

 h

 B2.3. Orixe da vida na Terra.  B2.4.  Coñecer  e  describir  os
últimos avances científicos sobre
a  orixe  da  vida  na  Terra  e
enunciar  as  teorías  científicas
que explican a orixe da vida na
Terra,  diferenciándoas  das
baseadas en crenzas. 

 CCIB2.4.1.  Coñece e explica as
teorías  acerca  da  orixe  da  vida
na Terra.

 CMCCT

 CCIB2.4.2.  Describe  as  últimas
investigacións  científicas  en
torno ao coñecemento da orixe e
o  desenvolvemento  da  vida  na
Terra.

 CCEC

 l

 h

 B2.4.  Do  fixismo  ao
evolucionismo.  Evolución  a
debate:  teorías  científicas  e
pseudocientíficas  sobre  a
evolución.  Evolución  do  ser
humano.

 B2.5.  Establecer  as  probas  que
apoian  a  teoría  da  selección
natural de Darwin e utilizala para
explicar  a  evolución  dos  seres
vivos  na  Terra,  enfrontándoa  a
teorías non científicas.

 CCIB2.5.1.  Describe  as  probas
biolóxicas,  paleontolóxicas  e
moleculares que apoian a teoría
da evolución das especies.

 CMCCT

 CCIB2.5.2.  Enfronta  as  teorías
de  Darwin  e  Lamarck  para
explicar a selección natural.

 CMCCT

 CCIB2.5.3.  Enfronta  o
neodarwinismo coas explicacións
non científicas sobre a evolución.

 CMCCT

 l

 m

 B2.4.  Do  fixismo  ao
evolucionismo.  Evolución  a
debate:  teorías  científicas  e
pseudocientíficas  sobre  a
evolución.  Evolución  do  ser
humano.

 B2.6.  Recoñecer  a  evolución
desde  os  primeiros  homínidos
ata  o  ser  humano  actual  e
establecer  as  adaptacións  que
nos fixeron evolucionar.

 CCIB2.6.1.  Establece  as  etapas
evolutivas  dos  homínidos  ata
chegar  ao  Homo  Sapiens,
salientando  as  súas
características  fundamentais,
como  a  capacidade  cranial  e
altura.

 CMCCT

 CCIB2.6.2.  Valora  de  forma
crítica as informacións asociadas
ao  Universo,  á  Terra  e  á  orixe
das especies,  distinguindo entre
información  científica  real,
opinión e ideoloxía. 

 CSC

Bloque 3. Avances en biomedicina

 h

 l

 ñ

 B3.1.  Evolución  histórica  da
investigación  médica  e
farmacéutica.

 B3.1.  Analizar  a  evolución
histórica  na  consideración  e  no
tratamento das doenzas.

 CCIB3.1.1.  Coñece  a  evolución
histórica  dos  métodos  de
diagnóstico  e  tratamento  das
doenzas.

 CCEC

 a

 l

 i

 B3.1.  Evolución  histórica  da
investigación  médica  e
farmacéutica.

 B3.2.  Distinguir  entre  o  que  é
medicina e o que non o é.

 CCIB3.2.1.  Establece  a
existencia  de  alternativas  á
medicina tradicional, valorando o
seu  fundamento  científico  e  os
riscos que levan consigo. 

 CSC

 a  B3.2.  Últimos  avances  en
medicina.

 B3.3.  Valorar  as  vantaxes  que
suscita  a  realización  dun
transplante  e  as  súas
consecuencias.

 CCIB3.3.1.  Propón  os
transplantes como alternativa no
tratamento  de  certas  doenzas,
valorando as súas vantaxes e os

 CSC
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seus inconvenientes.

 a

 h

 l

 B3.1.  Evolución  histórica  da
investigación  médica  e
farmacéutica.

 B3.4.  Tomar  conciencia  da
importancia  da  investigación
médico-farmacéutica.

 CCIB3.4.1.  Describe  o  proceso
que  segue  a  industria
farmacéutica  para  descubrir,
desenvolver,  ensaiar  e
comercializar os fármacos. 

 CMCCT

 a  B3.3.  Valoración  crítica  da
información  relacionada  coa
medicina.  Uso  responsable  dos
medicamentos. Patentes.

 B3.5.  Facer  un uso responsable
do  sistema  sanitario  e  dos
medicamentos. 

 CCIB3.5.1.  Xustifica  a
necesidade  de  facer  un  uso
racional  da  sanidade  e  dos
medicamentos.

 CSC

 b

 e

 i

 B3.3.  Valoración  crítica  da
información  relacionada  coa
medicina.  Uso  responsable  dos
medicamentos. Patentes.

 B3.6.  Diferenciar  a  información
procedente  de  fontes  científicas
das  que  proceden  de
pseudociencias  ou  que
perseguen  obxectivos
simplemente comerciais.

 CCIB3.6.1.  Discrimina  a
información  recibida  sobre
tratamentos  médicos  e
medicamentos  en  función  da
fonte consultada.

 CCL

 CSIEE

Bloque 4. A revolución xenética

 h  B4.1.  Revolución  xenética.
Xenoma humano. Tecnoloxías do
ADN  recombinante  e  enxeñaría
xenética. Aplicacións.

 B4.1.  Recoñecer  os  feitos
históricos máis salientables para
o estudo da xenética.

 CCIB4.1.1.  Coñece  e  explica  o
desenvolvemento  histórico  dos
estudos  levados  a  cabo  dentro
do campo da xenética.

 CCEC

 e

 g

 i

 l

 B4.1.  Revolución  xenética.
Xenoma humano. Tecnoloxías do
ADN  recombinante  e  enxeñaría
xenética. Aplicacións.

 B4.2. Obter, seleccionar e valorar
informacións  sobre  o  ADN,  o
código  xenético,  a  enxeñaría
xenética  e  as  súas  aplicacións
médicas.

 CCIB4.2.1.  Sabe  situar  a
información  xenética  que  posúe
calquera ser vivo, establecendo a
relación  xerárquica  entre  as
estruturas,  desde  o  nucleótido
ata  os  xenes  responsables  da
herdanza.

 CAA

 CD

 c

 i

 l

 B4.1.  Revolución  xenética.
Xenoma humano. Tecnoloxías do
ADN  recombinante  e  enxeñaría
xenética. Aplicacións.

 B4.3. Coñecer os proxectos que
se  desenvolven  actualmente
como consecuencia  de descifrar
o  xenoma  humano,  tales  como
HapMap e Encode.

 CCIB4.3.1.  Coñece  e  explica  a
forma  en  que  se  codifica  a
información  xenética  no  ADN,
xustificando  a  necesidade  de
obter  o  xenoma  completo  dun
individuo  e  descifrar  o  seu
significado.

 CMCCT

 i

 l

 B4.1.  Revolución  xenética.
Xenoma humano. Tecnoloxías do
ADN  recombinante  e  enxeñaría
xenética. Aplicacións.

 B4.4.  Describir  e  avaliar  as
aplicacións  da  enxeñaría
xenética  na  obtención  de
fármacos, transxénicos e terapias
xénicas.

 CCIB4.4.1. Describe e analiza as
aplicacións  da  enxeñaría
xenética  na  obtención  de
fármacos,  transxénicos  e
terapias xénicas.

 CCL

 a

 b

 B4.2.  Técnicas  de  reprodución
asistida:  implicacións  éticas  e
sociais.

 B4.5.  Valorar  as  repercusións
sociais da reprodución asistida e
a selección e a conservación de
embrións.

 CCIB4.5.1.  Establece  as
repercusións  sociais  e
económicas  da  reprodución
asistida  e  a  selección  e
conservación de embrións. 

 CSIEE

  CSC

 b

 l

 B4.3.  Células  nai  e  clonación:
aplicacións  e  perspectivas  de
futuro.

 B4.6.  Analizar  os  posibles  usos
da clonación.

 CCIB4.6.1. Describe e analiza as
posibilidades  que  ofrece  a
clonación en diferentes campos.

 CAA

 i

 l

 B4.3.  Células  nai  e  clonación:
aplicacións  e  perspectivas  de
futuro.

 B4.7.  Establecer  o  método  de
obtención  dos  tipos  de  células
nai,  así  como  a  súa
potencialidade  para  xerar
tecidos,  órganos  e  ata
organismos completos. 

 CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de
células  nai  en  función  da  súa
procedencia  e  da  súa
capacidade  xenerativa,  e
establece  en  cada  caso  as
aplicacións principais.

 CMCCT
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 a

 b

 c

 B4.4.  Xenética  e  sociedade.
Bioética.

 B4.8.  Identificar  algúns
problemas  sociais  e  dilemas
morais  debidos  á  aplicación  da
xenética:  obtención  de
transxénicos,  reprodución
asistida e clonación.

 CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico
os  avances  científicos
relacionados  coa  xenética,  os
seus  usos  e  as  súas
consecuencias  médicas  e
sociais.

 CSC

 CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e
os inconvenientes dos alimentos
transxénicos,  razoando  a
conveniencia ou non do seu uso.

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación

 g

 h

 i

 p

 B5.1.  Orixe,  evolución  e análise
comparativa  dos  equipamentos
informáticos.

 B5.1.  Coñecer  a  evolución  que
experimentou  a  informática
desde os primeiros prototipos ata
os modelos máis actuais,  sendo
consciente do avance logrado en
parámetros  tales  como  tamaño,
capacidade  de  procesamento,
almacenamento,  conectividade,
portabilidade, etc.

 CCIB5.1.1.  Recoñece  a
evolución  histórica  do
computador  en  termos  de
tamaño  e  capacidade  de
proceso.

 CCEC

 CCIB5.1.2.  Explica  como  se
almacena  a  información  en
diferentes formatos físicos,  tales
como  discos  duros,  discos
ópticos  e  memorias,  valorando
as vantaxes e os inconvenientes
de cada un.

 CCL

 CD

 i

 l

 B5.2. Incorporación da tecnoloxía
dixital á vida cotiá.

 B5.3.  Características  e
especificacións  de
equipamentos.  Análise  e
comparativa  desde  o  punto  de
vista do/da usuario/a.

 B5.2.  Determinar  o  fundamento
dalgúns  dos  avances  máis
significativos  da  tecnoloxía
actual.

 CCIB5.2.1.  Compara  as
prestacións de dous dispositivos
dados  do  mesmo  tipo,  un
baseado na tecnoloxía analóxica
e outro na dixital.

 CD

 CCIB5.2.2.  Explica  como  se
establece  a  posición  sobre  a
superficie  terrestre  coa
información  recibida  dos
sistemas  de  satélites  GPS  ou
GLONASS.

 CD

 CCIB5.2.3. Establece e describe
a  infraestrutura  básica  que
require o uso da telefonía móbil.

 CD

 CCIB5.2.4. Explica o fundamento
físico  da  tecnoloxía  LED  e  as
vantaxes  que  supón  a  súa
aplicación en pantallas planas e
iluminación.

 CD

 CMCCT

 CCIB5.2.5. Coñece e describe as
especificacións  dos  últimos
dispositivos,  valorando  as
posibilidades  que  lle  poden
ofrecer ás persoas usuarias.

 CD

 a

 i

 B5.4. Vantaxes e inconvenientes
da  evolución  tecnolóxica.
Consumismo asociado ás novas
tecnoloxías.

 B5.3.  Tomar  conciencia  dos
beneficios e dos  problemas que
pode orixinar o constante avance
tecnolóxico.

 CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico
a  constante  evolución
tecnolóxica e o consumismo que
orixina na sociedade.

 CSC

 b  B5.5.  Internet  na  vida  cotiá.
Beneficios  e  problemas
asociados ao uso de internet.

 B5.4.  Valorar  de  forma crítica  e
fundamentada  os  cambios  que
internet  está  a  provocar  na
sociedade.

 CCIB5.4.1.  Xustifica  o  uso  das
redes  sociais,  sinalando  as
vantaxes que ofrecen e os riscos
que supoñen.

 CSIEE
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 CCIB5.4.2.  Determina  os
problemas  aos  que  se  enfronta
internet  e  as  solucións  que  se
barallan.

 CSIEE

 CCIB5.4.3.  Utiliza  con
propiedade  conceptos
especificamente  asociados  ao
uso de internet.

 CD

 a

 b

 c

 e

 g

 h

 B5.5.  Internet  na  vida  cotiá.
Beneficios  e  problemas
asociados ao uso de internet.

 B5.5.  Efectuar  valoracións
críticas,  mediante  exposicións  e
debates,  acerca  de  problemas
relacionados  cos  delitos
informáticos,  o  acceso  a  datos
persoais  e  os  problemas  de
socialización  ou  de  excesiva
dependencia que pode causar o
seu uso.

 CCIB5.5.1.  Describe  en  que
consisten os delitos informáticos
máis habituais.

 CSC

 CCIB5.5.2.  Pon  de  manifesto  a
necesidade de protexer os datos
mediante  encriptación,
contrasinal, etc.

 CD

 a

 b

 c

 e

 g

 h

 B5.4. Vantaxes e inconvenientes
da  evolución  tecnolóxica.
Consumismo asociado ás novas
tecnoloxías.

 B5.5.  Internet  na  vida  cotiá.
Beneficios  e  problemas
asociados ao uso de internet.

 B5.6.  Demostrar  que  se  é
consciente  da  importancia  das
novas  tecnoloxías  na  sociedade
actual,  mediante  a  participación
en  debates,  elaboración  de
redaccións  e/ou  comentarios  de
texto.

 CCIB5.6.1.  Sinala  as
implicacións  sociais  do
desenvolvemento tecnolóxico.

 CCL

  CSC
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Obter, seleccionar e valorar in-
formacións relacionadas con temas 
científicos da actualidade. 

CCIB1.1.1. Analiza un texto científi-
co e valora de forma crítica o seu 
contido.
CCIB1.1.2. Presenta información so-
bre un tema tras realizar unha procura
guiada de fontes de contido científi-
co, utilizando tanto os soportes tradi-
cionais como internet.

CAA,CCL,CD Obter, seleccionar e valorar informa-
cións relacionadas con temas científicos
da actualidade

B1.2. Valorar a importancia da in-
vestigación e o desenvolvemento 
tecnolóxico na actividade cotiá.

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

CAA,CCEC Valorar a importancia da investigación e
o desenvolvemento tecnolóxico na acti-
vidade cotiá

B1.3. Comunicar conclusións e ideas
en distintos soportes a públicos di-
versos, utilizando eficazmente as 
tecnoloxías da información e da co-
municación para transmitir opinións 
propias argumentadas.

CCIB1.3.1. Comenta artigos científi-
cos divulgativos realizando valora-
cións críticas e análise das conse-
cuencias sociais, e defende en público
as súas conclusións.

CCL,CD,CAA,CSIEE Comunicar conclusións e ideas en dis-
tintos soportes a públicos diversos

B2.1. Xustificar a teoría de deriva 
continental en función das eviden-
cias experimentais que a apoian.

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deri-
va continental a partir das probas xe-
ográficas, paleontolóxicas, xeolóxicas
e paleoclimáticas.

CMCCT Deriva continental

B2.2. Explicar a tectónica de placas 
e os fenómenos a que dá lugar, así 
como os riscos como consecuencia 
destes fenómenos.

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de pla-
cas para explicar a expansión do fon-
do oceánico e a actividade sísmica e 
volcánica nos bordos das placas.
CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas
preditivas e preventivas para o vul-
canismo e os terremotos.

CMCCT Tectónica de placas

B2.3. Determinar as consecuencias 
do estudo da propagación das ondas 
sísmicas P e S, respecto das capas 
internas da Terra.

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de 
capas terrestres coa propagación das 
ondas sísmicas a través delas.

CAA

B2.4. Coñecer e describir os últimos 
avances científicos sobre a orixe da 
vida na Terra e enunciar as teorías 
científicas que explican a orixe da 
vida na Terra, diferenciándoas das 
baseadas en crenzas. 

CCIB2.4.1. Coñece e explica as te-
orías acerca da orixe da vida na Terra.
CCIB2.4.2. Describe as últimas in-
vestigacións científicas en torno ao 
coñecemento da orixe e o desenvol-
vemento da vida na Terra.

CMCCT,CCEC Orixe da vida na Terra

B2.5. Establecer as probas que apo-
ian a teoría da selección natural de 
Darwin e utilizala para explicar a 
evolución dos seres vivos na Terra, 
enfrontándoa a teorías non científi-
cas.

CCIB2.5.1. Describe as probas bio-
lóxicas, paleontolóxicas e molecula-
res que apoian a teoría da evolución 
das especies.
CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de 
Darwin e Lamarck para explicar a se-
lección natural.
CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinis-
mo coas explicacións non científicas 
sobre a evolución.

CMCCT Teoría da selección natural de Darwin

B2.6. Recoñecer a evolución desde 
os primeiros homínidos ata o ser hu-
mano actual e establecer as adapta-
cións que nos fixeron evolucionar.

CCIB2.6.1. Establece as etapas evo-
lutivas dos homínidos ata chegar ao 
Homo Sapiens, salientando as súas 
características fundamentais, como a 
capacidade cranial e altura.
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as
informacións asociadas ao Universo, 
á Terra e á orixe das especies, dist-
inguindo entre información científica 
real, opinión e ideoloxía. 

CMCCT,CSC Proceso da evolución humana

B3.1. Analizar a evolución histórica 
na consideración e no tratamento das
doenzas.

CCIB3.1.1. Coñece a evolución his-
tórica dos métodos de diagnóstico e 
tratamento das doenzas.

CCEC

B3.2. Distinguir entre o que é medi-
cina e o que non o é.

CCIB3.2.1. Establece a existencia de 
alternativas á medicina tradicional, 
valorando o seu fundamento científi-
co e os riscos que levan consigo. 

CSC
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B3.3. Valorar as vantaxes que suscita
a realización dun transplante e as 
súas consecuencias.

CCIB3.3.1. Propón os transplantes 
como alternativa no tratamento de 
certas doenzas, valorando as súas 
vantaxes e os seus inconvenientes.

CSC
Transplantes

B3.4. Tomar conciencia da impor-
tancia da investigación médico-far-
macéutica.

CCIB3.4.1. Describe o proceso que 
segue a industria farmacéutica para 
descubrir, desenvolver, ensaiar e co-
mercializar os fármacos. 

CMCCT

B3.5. Facer un uso responsable do 
sistema sanitario e dos medicamen-
tos. 

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de
facer un uso racional da sanidade e 
dos medicamentos.

CSC Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos

B3.6. Diferenciar a información pro-
cedente de fontes científicas das que 
proceden de pseudociencias ou que 
perseguen obxectivos simplemente 
comerciais.

CCIB3.6.1. Discrimina a información
recibida sobre tratamentos médicos e 
medicamentos en función da fonte 
consultada.

CCL,CSIEE Diferenciar a información procedente de
fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen obxec-
tivos simplemente comerciais.

B4.1. Recoñecer os feitos históricos 
máis salientables para o estudo da 
xenética.

CCIB4.1.1. Coñece e explica o de-
senvolvemento histórico dos estudos 
levados a cabo dentro do campo da 
xenética.

CCEC

B4.2. Obter, seleccionar e valorar in-
formacións sobre o ADN, o código 
xenético, a enxeñaría xenética e as 
súas aplicacións médicas.

CCIB4.2.1. Sabe situar a información
xenética que posúe calquera ser vivo, 
establecendo a relación xerárquica 
entre as estruturas, desde o nucleótido
ata os xenes responsables da herdan-
za.

CAA,CD O ADN, o código xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas aplicacións médicas

B4.3. Coñecer os proxectos que se 
desenvolven actualmente como con-
secuencia de descifrar o xenoma hu-
mano, tales como HapMap e Enco-
de.

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma
en que se codifica a información 
xenética no ADN , xustificando a ne-
cesidade de obter o xenoma completo
dun individuo e descifrar o seu signi-
ficado.

CMCCT

B4.4. Describir e avaliar as aplica-
cións da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos 
e terapias xénicas.

CCIB4.4.1. Describe e analiza as 
aplicacións da enxeñaría xenética na 
obtención de fármacos, transxénicos 
e terapias xénicas.

CCL

B4.5. Valorar as repercusións sociais
da reprodución asistida e a selección 
e a conservación de embrións.

CCIB4.5.1. Establece as repercusións
sociais e económicas da reprodución 
asistida e a selección e conservación 
de embrións. 

CSIEE, CSC Reprodución asistida

B4.6. Analizar os posibles usos da 
clonación.

CCIB4.6.1. Describe e analiza as po-
sibilidades que ofrece a clonación en 
diferentes campos.

CAA Clonación

B4.7. Establecer o método de obten-
ción dos tipos de células nai, así 
como a súa potencialidade para xerar
tecidos, órganos e ata organismos 
completos. 

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de 
células nai en función da súa proce-
dencia e da súa capacidade xenerati-
va, e establece en cada caso as aplica-
cións principais.

CMCCT Células nai

B4.8. Identificar algúns problemas 
sociais e dilemas morais debidos á 
aplicación da xenética: obtención de 
transxénicos, reprodución asistida e 
clonación.

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os 
avances científicos relacionados coa 
xenética, os seus usos e as súas con-
secuencias médicas e sociais.
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os 
inconvenientes dos alimentos tran-
sxénicos, razoando a conveniencia ou
non do seu uso.

CSC,CMCCT,CSIEE

B5.1. Coñecer a evolución que expe-
rimentou a informática desde os pri-
meiros prototipos ata os modelos 
máis actuais, sendo consciente do 
avance logrado en parámetros tales 
como tamaño, capacidade de proce-
samento, almacenamento, conectivi-
dade, portabilidade, etc.

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución 
histórica do computador en termos de
tamaño e capacidade de proceso.
CCIB5.1.2. Explica como se almace-
na a información en diferentes forma-
tos físicos, tales como discos duros, 
discos ópticos e memorias, valorando
as vantaxes e os inconvenientes de 
cada un.

CCEC,CCL,CD Historia da informática

B5.2. Determinar o fundamento dal-
gúns dos avances máis significativos
da tecnoloxía actual.

CCIB5.2.1. Compara as prestacións 
de dous dispositivos dados do mesmo
tipo, un baseado na tecnoloxía ana-
lóxica e outro na dixital.
CCIB5.2.2. Explica como se estable-
ce a posición sobre a superficie te-
rrestre coa información recibida dos 
sistemas de satélites GPS ou GLO-
NASS.

CD,CMCCT
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CCIB5.2.3. Establece e describe a in-
fraestrutura básica que require o uso 
da telefonía móbil.
CCIB5.2.4. Explica o fundamento fí-
sico da tecnoloxía LED e as vantaxes 
que supón a súa aplicación en panta-
llas planas e iluminación.
CCIB5.2.5. Coñece e describe as es-
pecificacións dos últimos dispositi-
vos, valorando as posibilidades que 
lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

B5.3. Tomar conciencia dos benefi-
cios e dos problemas que pode orixi-
nar o constante avance tecnolóxico.

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a 
constante evolución tecnolóxica e o 
consumismo que orixina na socieda-
de.

CSC

B5.4. Valorar de forma crítica e fun-
damentada os cambios que internet 
está a provocar na sociedade.

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes 
sociais, sinalando as vantaxes que 
ofrecen e os riscos que supoñen.
CCIB5.4.2. Determina os problemas 
aos que se enfronta internet e as solu-
cións que se barallan.
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade 
conceptos especificamente asociados 
ao uso de internet.

CSIEE,CD Internet

B5.5. Efectuar valoracións críticas, 
mediante exposicións e debates, 
acerca de problemas relacionados 
cos delitos informáticos, o acceso a 
datos persoais e os problemas de so-
cialización ou de excesiva dependen-
cia que pode causar o seu uso.

CCIB5.5.1. Describe en que consis-
ten os delitos informáticos máis habi-
tuais.
CCIB5.5.2. Pon de manifesto a nece-
sidade de protexer os datos mediante 
encriptación, contrasinal, etc.

CSC,CD Efectuar valoracións críticas, mediante 
exposicións e debates, acerca de proble-
mas relacionados cos delitos informáti-
cos, o acceso a datos persoais e os pro-
blemas de socialización ou de excesiva 
dependencia que pode causar o seu uso

B5.6. Demostrar que se é consciente 
da importancia das novas tecnolo-
xías na sociedade actual, mediante a 
participación en debates, elaboración
de redaccións e/ou comentarios de 
texto.

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións 
sociais do desenvolvemento tecno-
lóxico.

CCL, CSC Demostrar que se é consciente da im-
portancia das novas tecnoloxías na so-
ciedade actual, mediante a participación 
en debates, elaboración de redaccións e/
ou comentarios de texto
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. Procedemen-
tos de traballo

d,e,g,m,i,
l

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. O artigo cien-
tífico. Fontes de divulgación científica. Elaboración e presenta-
ción de informes utilizando distintos medios.

1,2,3,4,5,6

Bloque 1. Procedemen-
tos de traballo

a,b,p B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade: perspectiva histórica. 1,2,5

Bloque 2. A Terra e a 
vida

i,j,l B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva continental e tectóni-
ca de placas.

1,2,3,4,5,6

Bloque 2. A Terra e a 
vida

j B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e prevención. 1,4,5,6

Bloque 2. A Terra e a 
vida

a,b,h B2.3. Orixe da vida na Terra. 1,2,5

Bloque 2. A Terra e a 
vida

l,h,m B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a debate: te-
orías científicas e pseudocientíficas sobre a evolución. Evolu-
ción do ser humano.

1,2,5,6

Bloque 3. Avances en 
biomedicina

a,h,i,l,o B3.1. Evolución histórica da investigación médica e farmacéu-
tica.

1,5

Bloque 3. Avances en 
biomedicina

a B3.2. Últimos avances en medicina. 1,2,5

Bloque 3. Avances en 
biomedicina

a,b,e,i B3.3. Valoración crítica da información relacionada coa medi-
cina. Uso responsable dos medicamentos. Patentes.

2,4,5,6

Bloque 4. A revolución 
xenética

c,e,g,h,i,l B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. Tecnoloxías do 
ADN recombinante e enxeñaría xenética. Aplicacións.

1,2,3,5

Bloque 4. A revolución 
xenética

a,b B4.2. Técnicas de reprodución asistida: implicacións éticas e 
sociais.

1,2,5,6

Bloque 4. A revolución 
xenética

b,i,l B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e perspectivas de fu-
turo.

1,2,5,6

Bloque 4. A revolución 
xenética

a,b,c B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. 1,2,5,6

Bloque 5. Tecnoloxías 
de información e comu-
nicación

g,h,i,q B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa dos equipamen-
tos informáticos.

1,2,3,4,5

Bloque 5. Tecnoloxías 
de información e comu-
nicación

i,l B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida cotiá.
B5.3. Características e especificacións de equipamentos. Análi-
se e comparativa desde o punto de vista do/da usuario/a.

1,2,3,4,5

Bloque 5. Tecnoloxías 
de información e comu-
nicación

a,i B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución tecnolóxica. 
Consumismo asociado ás novas tecnoloxías.

1,2,5,6

Bloque 5. Tecnoloxías 
de información e comu-
nicación

a,b,c,e,g,
h

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e problemas asociados 
ao uso de internet.

1,2,5,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora de forma crítica o seu contido.
CCIB1.1.2. Presenta información sobre un tema tras realizar unha procura guiada 
de fontes de contido científico, utilizando tanto os soportes tradicionais como in-
ternet.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

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

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos divulgativos realizando valoracións críti-
cas e análise das consecuencias sociais, e defende en público as súas conclusións.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva continental a partir das probas xeográficas,
paleontolóxicas, xeolóxicas e paleoclimáticas.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para explicar a expansión do fondo oceá-
nico e a actividade sísmica e volcánica nos bordos das placas.
CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas e preventivas para o vulcanismo e
os terremotos.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas terrestres coa propagación das ondas 
sísmicas a través delas.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca da orixe da vida na Terra.
CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións científicas en torno ao coñecemento
da orixe e o desenvolvemento da vida na Terra.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, paleontolóxicas e moleculares que apo-
ian a teoría da evolución das especies.
CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e Lamarck para explicar a selección na-
tural.
CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas explicacións non científicas sobre a 
evolución.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos homínidos ata chegar ao Homo Sa-
piens, salientando as súas características fundamentais, como a capacidade cranial 
e altura.
CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as informacións asociadas ao Universo, á Terra
e á orixe das especies, distinguindo entre información científica real, opinión e ide-
oloxía. 

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos métodos de diagnóstico e tratamento 
das doenzas.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB3.2.1. Establece a existencia de alternativas á medicina tradicional, valoran-
do o seu fundamento científico e os riscos que levan consigo. 

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB3.3.1. Propón os transplantes como alternativa no tratamento de certas doen-
zas, valorando as súas vantaxes e os seus inconvenientes.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a industria farmacéutica para descubrir, 
desenvolver, ensaiar e comercializar os fármacos. 

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un uso racional da sanidade e dos me-
dicamentos.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida sobre tratamentos médicos e medi-
camentos en función da fonte consultada.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB4.1.1. Coñece e explica o desenvolvemento histórico dos estudos levados a 
cabo dentro do campo da xenética.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética que posúe calquera ser vivo, esta-
blecendo a relación xerárquica entre as estruturas, desde o nucleótido ata os xenes 
responsables da herdanza.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se codifica a información xenética no
ADN , xustificando a necesidade de obter o xenoma completo dun individuo e des-
cifrar o seu significado.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da enxeñaría xenética na obtención 
de fármacos, transxénicos e terapias xénicas.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e económicas da reprodución asistida
e a selección e conservación de embrións. 

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades que ofrece a clonación en diferen-
tes campos.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en función da súa procedencia e da 
súa capacidade xenerativa, e establece en cada caso as aplicacións principais.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances científicos relacionados coa xenéti-
ca, os seus usos e as súas consecuencias médicas e sociais.
CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os inconvenientes dos alimentos transxénicos, 
razoando a conveniencia ou non do seu uso.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do computador en termos de tamaño e 
capacidade de proceso.
CCIB5.1.2. Explica como se almacena a información en diferentes formatos físi-

1,2,4,6 a,b,d,e,f
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cos, tales como discos duros, discos ópticos e memorias, valorando as vantaxes e 
os inconvenientes de cada un.
CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous dispositivos dados do mesmo tipo, un 
baseado na tecnoloxía analóxica e outro na dixital.
CCIB5.2.2. Explica como se establece a posición sobre a superficie terrestre coa 
información recibida dos sistemas de satélites GPS ou GLONASS.
CCIB5.2.3. Establece e describe a infraestrutura básica que require o uso da tele-
fonía móbil.
CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da tecnoloxía LED e as vantaxes que su-
pón a súa aplicación en pantallas planas e iluminación.
CCIB5.2.5. Coñece e describe as especificacións dos últimos dispositivos, valo-
rando as posibilidades que lle poden ofrecer ás persoas usuarias.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante evolución tecnolóxica e o consumis-
mo que orixina na sociedade.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, sinalando as vantaxes que ofrecen e 
os riscos que supoñen.
CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se enfronta internet e as solucións 
que se barallan.
CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos especificamente asociados ao uso de
internet.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os delitos informáticos máis habituais.
CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de protexer os datos mediante encripta-
ción, contrasinal, etc.

1,2,3,5 a,b,c,g

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do desenvolvemento tecnolóxico. 1,2,4,6 a,b,d,e,f
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 70% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 10% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase e o
traballo diario.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos. Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán
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• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese se-
gundo as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Anatomía Aplicada : 1º BACHARELATO

Introdución

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos que permitan 
comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas manifestacións artísticas cor-
porais e coa saúde.

O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que comprender as es-
truturas e o funcionamento do corpo humano e da acción motora dotará o alumnado da base necesa-
ria para que, dentro dunhas marxes saudables, poida mellorar o seu rendemento no proceso creativo 
e nas técnicas de execución artística, así como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integra-
da por coñecementos, destrezas e actitudes de diversas áreas de coñecemento que se ocupan do es-
tudo do corpo humano e da súa motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica e as
ciencias da actividade física.

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis relacionadas coa
acción motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o cardiopulmonar, ou os siste-
mas de control e regulación; afonda en como estas estruturas determinan o comportamento motor e 
as técnicas expresivas que compoñen as manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a acti-
vidade física ten sobre elas e sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos 
sistemas de achega e utilización da enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora.

Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do movemento", "Organi-
zación básica do corpo humano", "O sistema locomotor", "O sistema cardiopulmonar", "O sistema 
de achega e utilización da enerxía", "Os sistemas de coordinación e de regulación", "Expresión e 
comunicación corporal" e "Elementos comúns".

Os bloques de contidos que se abordan en Anatomía Aplicada son os seguintes:

• Bloque 1. As características do movemento

• Bloque 2. Organización básica do corpo humano

• Bloque 3. O sistema locomotor

• Bloque 4. O sistema cardiopulmonar

• Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía

• Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación

• Bloque 7. Expresión e comunicación corporal

• Bloque 8. Elementos comúns
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Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1, 2 e 3

2º Trimestre :

Bloques 4, 5 e 6

3º Trimestre :

Bloques 7 e 8

Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
clave

Bloque 1. As características do movemento

 d

 i

 l

 n

 B1.1.  Elementos  da  acción
motora.  Mecanismos  de
percepción,  decisión  e
execución.

 B1.2.  O  movemento  humano
como  ferramenta  artístico-
expresiva.  Conciencia  corporal
e estados psicofísicos.

 B1.1.  Analizar  os  mecanismos
que  interveñen  nunha  acción
motora,  relacionándoos  coa
finalidade  expresiva  das
actividades artísticas.

 AAB1.1.1.  Recoñece  e
enumera  os  elementos  da
acción  motora  e  os  factores
que  interveñen  nos
mecanismos  de  percepción,
decisión  e  execución  de
determinadas accións motoras.

 CMCCT

 AAB1.1.2. Identifica e describe
a  relación  entre  a  execución
dunha  acción  motora  e  a  súa
finalidade.

 CMCCT

 d

 i

 l

 n

 B1.3.  Características  da
execución das accións motoras
propias da actividade artística.

 B1.4.  Relación  corporal  coa
gravidade  e  graos  de  tensión
muscular.

 B1.5.  Capacidades
coordinativas  como
compoñentes  cualitativos  das
accións motoras.

 B1.2.  Identificar  as
características  da  execución
das accións motoras propias da
actividade  artística,  e  describir
a  súa  achega  á  finalidade
destas  e  a  súa  relación  coas
capacidades coordinativas.

 AAB1.2.1.  Detecta  as
características da execución de
accións  motoras  propias  das
actividades artísticas.

 CMCCT

 AAB1.2.2.  Propón
modificacións  das
características  dunha
execución  para cambiar  o seu
compoñente  expresivo-
comunicativo.

 CCEC

 CSIEE

 AAB1.2.3.  Argumenta  a
contribución  das  capacidades
coordinativas  ao
desenvolvemento  das  accións
motoras.

 CMCCT

Bloque 2. Organización básica do corpo humano
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 B2.1. Niveis de organización do
corpo humano.

 B2.2. Funcións vitais.

 B2.3.  Órganos  e  sistemas  do
corpo  humano.  Localización  e
funcións básicas.

 B2.1.  Interpretar  o
funcionamento  do  corpo
humano  como  o  resultado  da
integración  anatómica  e
funcional  dos  elementos  que
conforman  os  seus  niveis  de
organización  e  que  o
caracterizan  como  unha
unidade estrutural e funcional.

 AAB2.1.1.  Diferencia  os  niveis
de  organización  do  corpo
humano. 

 CMCCT

 AAB2.1.2.  Describe  a
organización  xeral  do  corpo
humano utilizando diagramas e
modelos.

 CMCCT

 AAB2.1.3.  Especifica  as
funcións  vitais  do  corpo
humano,  sinalando  as  súas
características  máis
salientables.

 CMCCT

 AAB2.1.4. Localiza os órganos
e  os  sistemas,  e  relaciónaos
coas súas funcións.

 CMCCT

Bloque 3. O sistema locomotor

 d

 i

 l

 B3.1. Estrutura e funcionamento
do sistema locomotor.

 B3.2. Tipos de ósos, músculos
e  articulacións.  Funcionamento
nos  movementos  propios  das
actividades artísticas.

 B3.1. Recoñecer a estrutura e o
funcionamento  do  sistema
locomotor  humano  en
movementos  propios  das
actividades artísticas, razoando
as relacións funcionais  que se
establecen  entre  as  súas
partes.

 AAB3.1.1. Describe a estrutura
e  a  función  do  sistema
esquelético  en  relación  coa
mobilidade do corpo humano.

 CMCCT

 AAB3.1.2.  Identifica  o  tipo  de
óso  vinculándoo  coa  súa
función.

 CMCCT

 AAB3.1.3.  Diferencia  os  tipos
de articulacións en relación coa
mobilidade que permiten.

 CMCCT

 AAB3.1.4. Describe a estrutura
e  a  función  do  sistema
muscular,  identificando  a  súa
funcionalidade  como  parte
activa do sistema locomotor.

 CMCCT

 AAB3.1.5.  Diferencia  os  tipos
de músculo en relación coa súa
función.

 CMCCT

 AAB3.1.6. Describe a fisioloxía
e o mecanismo da contracción
muscular.

 CMCCT

 d
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 B3.4. Anatomía funcional.

 B3.5. Fisioloxía muscular

 B3.6.  Biomecánica  do
movemento humano. Aplicación
aos  xestos  motores  das
actividades artísticas.

 B3.7.  Adaptacións  que  se
producen no sistema locomotor
como  resultado  da  práctica
sistematizada  de  actividade
física  e  de  actividades

 B3.2.  Analizar  a  execución  de
movementos  aplicando  os
principios  anatómicos
funcionais, a fisioloxía muscular
e as bases da biomecánica, e
establecendo  relacións
razoadas.

 AAB3.2.1.  Interpreta  os
principios  da  mecánica  e  da
cinética,  aplicándoos  ao
funcionamento  do  aparello
locomotor e ao movemento.

 CMCCT

 AAB3.2.2. Identifica os ósos, as
articulacións  e  os  músculos
principais  implicados  en
diversos  movementos,
utilizando  a  terminoloxía
axeitada.

 CCL

 CMCCT
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artísticas.  AAB3.2.3.  Relaciona  a
estrutura  muscular  coa  súa
función  na  execución  dun
movemento  e  as  forzas  que
actúan neste.

 CMCCT

 AAB3.2.4. Relaciona diferentes
tipos  de  pancas  coas
articulacións do corpo humano
e  coa  participación  muscular
nos seus movementos.

 CMCCT

 AAB3.2.5.  Clasifica  os
principais  movementos
articulares  en  función  dos
planos e dos eixes do espazo.

 CMCCT

 AAB3.2.6.  Argumenta  os
efectos  da  práctica
sistematizada  de  exercicio
físico  sobre  os  elementos
estruturais  e  funcionais  do
sistema locomotor,  en  relación
coas actividades artísticas e os
estilos de vida.

 CMCCT
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 B3.8.  Alteracións  posturais:
identificación,  causas  e
corrección.

 B3.9.  Hábitos  saudables  de
hixiene postural na práctica das
actividades artísticas.

 B3.3.  Valorar  a  corrección
postural  e  identificar  os  malos
hábitos  posturais,  co  fin  de
traballar  de  forma  segura  e
evitar lesións.

 AAB3.3.1.  Identifica  as
alteracións  máis  importantes
derivadas do mal uso postural e
propón alternativas saudables.

 CMCCT

 AAB3.3.2.  Controla  a  súa
postura  e  aplica  medidas
preventivas  na  execución  de
movementos  propios  das
actividades  artísticas,  e  valora
a súa influencia na saúde.

 CMCCT

 CSIEE

 d
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 B3.10.  Lesións  do  aparello
locomotor  nas  actividades
artísticas.  Hábitos  saudables  e
prevención de lesións.

 B3.11.  Importancia  do
quecemento e da volta á calma
na  práctica  de  actividades
artísticas.

 B3.4. Identificar as lesións máis
comúns  do  aparello  locomotor
nas  actividades  artísticas,  en
relación  coas  súas  causas
fundamentais.

 AAB3.4.1.  Identifica  as
principais  patoloxías  e  lesións
relacionadas  co  sistema
locomotor  nas  actividades
artísticas,  e  xustifica  as  súas
causas principais.

 CMCCT

 AAB3.4.2.  Analiza  posturas  e
xestos motores das actividades
artísticas,  aplicando  os
principios  de  ergonomía,  e
propón  alternativas  para
traballar  de  forma  segura  e
evitar lesións.

 CMCCT

 CSIEE

Bloque 4. O sistema cardiopulmonar
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 B4.1.  Sistema  respiratorio:
características,  estrutura  e
funcións.

 B4.2. Fisioloxía da respiración. 

 B4.3.  Coordinación  da

 B4.1.  Identificar  o  papel  do
sistema  cardiopulmonar  no
rendemento  das  actividades
artísticas corporais.

 AAB4.1.1. Describe a estrutura
e  a  función  dos  pulmóns,
detallando  o  intercambio  de
gases que ten lugar neles e a
dinámica  de  ventilación
pulmonar asociada.

 CMCCT
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respiración  co  movemento
corporal e a súa intensidade.

 B4.4.  Sistema  cardiovascular:
características,  estrutura  e
funcións.

 B4.5.  Fisioloxía  cardíaca  e  da
circulación.

 B4.6.  Parámetros  de  saúde
cardiovascular.  Análise  de
hábitos e costumes saudables.

 B4.7.  Principios  de
acondicionamento
cardiopulmonar  para  a  mellora
do  rendemento  en  actividades
artísticas  que  requiran  de
traballo físico.

 AAB4.1.2. Describe a estrutura
e  a  función  do  sistema
cardiovascular,  explicando  a
regulación  e  a  integración  de
cada compoñente.

 CMCCT

 AAB4.1.3.  Relaciona  o  latexo
cardíaco,  o  volume  e  a
capacidade  pulmonar  coa
actividade  física  asociada  a
actividades artísticas de diversa
índole.

 CMCCT
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 B4.8.  Características,  estrutura
e funcións do aparello fonador.

 B4.9.  Principais  patoloxías  do
sistema  cardiopulmonar  e  as
súas causas.

 B4.10. Principais patoloxías que
afectan o aparello fonador e as
súas causas.

 B4.11.  Pautas  e  costumes
saudables  para  o  sistema
cardiorrespiratorio  e  o  aparello
de fonación.

 B4.2.  Relacionar  o  sistema
cardiopulmonar  coa  saúde,
recoñecendo  hábitos  e
costumes  saudables  para  o
sistema  cardiorrespiratorio  e  o
aparello  de  fonación,  nas
accións  motoras inherentes  ás
actividades  artísticas  corporais
e na vida cotiá.

 AAB4.2.1. Identifica os órganos
respiratorios  implicados  na
declamación e no canto.

 CMCCT

 AAB4.2.2. Identifica a estrutura
anatómica  do  aparello  de
fonación,  e  describe  as
interaccións entre as estruturas
que o integran.

 CMCCT

 AAB4.2.3.  Identifica  as
principais  patoloxías  que
afectan  o  sistema
cardiopulmonar  en  relación
coas  causas  máis  habituais  e
cos  seus  efectos  nas
actividades artísticas.

 CMCCT

 AAB4.2.4.  Identifica  as
principais  patoloxías  que
afectan o aparello  de fonación
en  relación  coas  causas  máis
habituais.

 CMCCT

 AAB4.2.4.5.  Recoñece  hábitos
e  costumes  saudables  para  o
sistema  cardiorrespiratorio  e  o
aparello  de  fonación,  nas
accións  motoras inherentes ás
actividades  artísticas  corporais
e na vida cotiá.

 CMCCT

Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía
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 B5.1. Metabolismo humano.

 B5.2.  Principais  vías
metabólicas  de  obtención  de
enerxía.  Metabolismo  aeróbico
e anaeróbico.

 B5.3. Metabolismo enerxético e
actividade  física.  Mecanismos

 B5.1.  Argumentar  os
mecanismos  enerxéticos  que
interveñen  nunha  acción
motora,  co  fin  de  xestionar  a
enerxía e mellorar  a  eficiencia
da acción.

 AAB5.1.1.  Describe  os
procesos  metabólicos  de
produción de enerxía polas vías
aeróbica  e  anaeróbica,  e
xustifica  o  seu  rendemento
enerxético e a súa relación coa
intensidade  e  a  duración  da
actividade.

 CMCCT
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para a mellora da eficiencia de
acción.

 B5.4.  Mecanismos  fisiolóxicos
presentes na aparición da fatiga
e no proceso de recuperación.

 AAB5.1.2. Xustifica o papel do
ATP  como  transportador  da
enerxía  libre,  asociándoo  coa
subministración  continua  e
adaptada  ás  necesidades  do
corpo humano.

 CMCCT

 AAB5.1.3.  Identifica  tanto  os
mecanismos  fisiolóxicos  que
conducen a un estado de fatiga
física como os mecanismos de
recuperación.

 CMCCT
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 B5.5.  Sistema  dixestivo:
características,  estrutura  e
funcións.

 B5.6.  Fisioloxía  do  proceso
dixestivo.

 B5.7.  Alimentación  e  nutrición.
Tipos de nutrientes.

 B5.2.  Recoñecer  os  procesos
de  dixestión  e  absorción  de
alimentos  e  nutrientes,  e
explicar as estruturas orgánicas
implicadas en cada un.

 AAB5.2.1. Identifica a estrutura
dos  aparellos  e  dos  órganos
que  interveñen  nos  procesos
de  dixestión  e  absorción  dos
alimentos  e  nutrientes,  en
relación coas súas funcións en
cada etapa

 CMCCT

 AAB5.2.2.  Distingue  os
procesos  que  interveñen  na
dixestión  e  na  absorción  dos
alimentos  e  dos  nutrientes,
vinculándoos  coas  estruturas
orgánicas  implicadas  en  cada
un.

 CMCCT
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 B5.8. Dieta equilibrada e a súa
relación  coa  saúde.  Tipos  de
alimentos. Balance enerxético.

 B5.9.  Necesidades  de
alimentación  en  función  da
actividade realizada.

 B5.10.  Hidratación.  Pautas
saudables  de  consumo  en
función da actividade realizada.

 B5.3.  Valorar  os  hábitos
nutricionais  que  inciden
favorablemente na saúde e no
rendemento  das  actividades
artísticas corporais.

 AAB5.3.1.  Discrimina  os
nutrientes enerxéticos dos non
enerxéticos,  en relación cunha
dieta sa e equilibrada.

 CMCCT

 AAB5.3.2.  Relaciona  a
hidratación co mantemento dun
estado saudable,  calculando o
consumo  de  auga  diario
necesario  en  distintas
circunstancias ou actividades.

 CMCCT

 AAB5.3.3.  Elabora  dietas
equilibradas,  calculando  o
balance  enerxético  entre
inxestión  e  actividade,  e
argumenta a súa influencia na
saúde e no rendemento físico.

 CMCCT

 AAB5.3.4.  Recoñece  hábitos
alimentarios  saudables  e
prexudiciais  para  a  saúde,  e
saca conclusións para mellorar
o benestar persoal.

 CMCCT

 b

 d
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 B5.11.  Trastornos  do
comportamento  nutricional:
dietas  restritivas,  anorexia  e
bulimia. Efectos sobre a saúde.

 B5.12.  Factores  sociais  e
derivados  da  propia  actividade
artística  que  conducen  á
aparición  de  distintos  tipos  de
trastorno  do  comportamento
nutricional.

 B5.4.  Identificar  os  trastornos
do  comportamento  nutricional
máis comúns e os efectos que
teñen sobre a saúde.

 AAB5.4.1.  Identifica  os
principais  trastornos  do
comportamento  nutricional  e
argumenta  os  efectos  que
teñen para a saúde.

 CMCCT

 AAB5.4.2.  Recoñece  os
factores  sociais,  incluíndo  os
derivados  do  propio  traballo
artístico  que  conducen  á
aparición  nos  trastornos  do
comportamento nutricional.

 CSC
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Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación
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 B6.1.  Sistema  nervioso:
características,  estrutura  e
funcións.  Movementos  reflexos
e voluntarios.

 B6.2.  Sistema  endócrino:
características,  estrutura  e
funcións. 

 B6.3.  Fisioloxía  do  sistema  de
regulación  na  práctica  das
actividades artísticas.

 B6.1.  Recoñecer  os  sistemas
de coordinación e regulación do
corpo humano, especificando a
súa estrutura e función.

 AAB6.1.1. Describe a estrutura
e  as  función  dos  sistemas
implicados  no  control  e  na
regulación  da  actividade  do
corpo humano, establecendo a
asociación entre eles.

 CMCCT

 AAB6.1.2.  Recoñece  as
diferenzas  entre  os
movementos  reflexos  e  os
voluntarios,  asociándoos  ás
estruturas nerviosas implicadas
neles.

 CMCCT

 AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía
do  sistema  de  regulación,
indicando as interaccións entre
as estruturas que o integran e a
execución  de  actividades
artísticas.

 CMCCT
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 B6.4.  A  función  hormonal  na
actividade física.

 B6.5.  Equilibrio  hídrico,
osmorregulación  e
termoregulación  no  corpo
humano:  mecanismos  de
acción.

 B6.6. Relación dos sistemas de
regulación  do  organismo  coa
actividade  física  e  coas
actividades artísticas. 

 B6.2.  Identificar  o  papel  do
sistema  neuroendócrino  na
actividade  física,  recoñecendo
a  relación  entre  todos  os
sistemas  do  organismo
humano.

 AAB6.2.1.  Describe  a  función
das  hormonas  e  o  importante
papel que xogan na actividade
física.

 CMCCT

 AAB6.2.2. Analiza o proceso de
termorregulación  e  de
regulación de augas e sales en
relación coa actividade física.

 CMCCT

 AAB6.2.3. Valora os beneficios
do mantemento dunha función
hormonal  para  o  rendemento
físico do/da artista.

 CMCCT

Bloque 7. Expresión e comunicación corporal
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 B7.1.  Posibilidades  artístico-
expresivas  e  de  comunicación
do corpo e do movemento.

 B7.2.  Achegas  das  actividades
artísticas  corporais  no
desenvolvemento persoal do/da
artista e da sociedade.

 B7.1.  Recoñecer  as
características  principais  da
motricidade  humana  e  o  seu
papel  no  desenvolvemento
persoal e da sociedade.

 AAB7.1.1.  Recoñece e  explica
o valor expresivo, comunicativo
e  cultural  das  actividades
practicadas  como  contribución
ao desenvolvemento integral da
persoa.

 CSC

 CCEC

 AAB7.1.2.  Recoñece e  explica
o  valor  social  das  actividades
artísticas  corporais,  desde  o
punto  de  vista  tanto  de
practicante  como  de
espectador.

 CSC

 CCEC

 d

 h
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 B7.4.  Danza,  teatro  físico  e
outras manifestacións artísticas
que lle permiten ao ser humano
expresarse corporalmente.

 B7.2. Identificar as accións que
lle permiten ao ser humano ser
capaz  de  expresarse
corporalmente  e  de
relacionarse co seu ámbito.

 AAB7.2.1.  Identifica  os
elementos básicos do corpo e o
movemento  como  recurso
expresivo e de comunicación.

 CCEC

 AAB7.2.2.  Utiliza  o  corpo  e  o
movemento  como  medio  de
expresión e de comunicación, e
valora o seu valor estético.

 CSC

 CCEC
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 B7.4.  Toma  de  conciencia  do
corpo e do espazo.  Elementos
rítmicos.  Focos  expresivos  do
corpo.

 B7.5. A linguaxe corporal como
fonte  de  desenvolvemento
creativo.

 B7.3. Diversificar e desenvolver
as  súas  habilidades  motoras
específicas  con  fluidez,
precisión e control, aplicándoas
a distintos contextos de práctica
artística.

 AAB7.3.1.  Conxuga  a
execución  dos  elementos
técnicos  das  actividades  de
ritmo e expresión ao servizo da
intencionalidade.

 CCEC

 AAB7.3.2.  Aplica  habilidades
específicas  expresivo-
comunicativas  para  enriquecer
as  posibilidades  de  resposta
creativa.

 CCEC

 CSIEE

Bloque 8. Elementos comúns

 d

 g

 i

 B8.1.  Tecnoloxías  da
información e da comunicación
no proceso de aprendizaxe.

 B8.1. Utilizar as tecnoloxías da
información e da comunicación
para mellorar o seu proceso de
aprendizaxe, procurando fontes
de  información  axeitadas  e
participando  en  ámbitos
colaborativos  con  intereses
comúns.

 AAB8.1.1. Compila información,
utilizando  as  tecnoloxías  da
información e da comunicación,
de  forma  sistematizada  e
aplicando  criterios  de  procura
que garantan o acceso a fontes
actualizadas  e  rigorosas  na
materia.

 CD

 CAA

 AAB8.1.2.  Comunica  e
comparte  a  información  coa
ferramenta  tecnolóxica
axeitada, para a súa discusión
ou difusión.

 CCL

 CD
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 B8.2.  Metodoloxía  científica  de
traballo  na  resolución  de
problemas  sobre  o
funcionamento  humano,  a
saúde, a motricidade humana e
as actividades artísticas.

 B8.2.  Aplicar  destrezas  de
investigación  experimentais
sinxelas  coherentes  cos
procedementos  da  ciencia,
utilizándoas  na  resolución  de
problemas  que  traten  do
funcionamento  do  corpo
humano,  a  saúde  e  a
motricidade humana.

 AAB8.2.1.  Aplica  unha
metodoloxía  científica  na
formulación e na resolución de
problemas  sinxelos  sobre
algunhas  funcións  importantes
da actividade artística.

 CMCCT

 CAA

 AAB8.2.2.  Amosa  curiosidade,
creatividade,  actividade
indagadora e espírito crítico,  e
recoñece  que  son  trazos
importantes  para  aprender  a
aprender.

 CAA

 CSIEE

 AAB8.2.3.  Coñece  e  aplica
métodos  de  investigación  que
permitan desenvolver proxectos
propios.

 CAA

 CMCCT

 CSIEE

 a

 d

 m

 B8.3.  Traballo  en  grupo.
Técnicas  de  aprendizaxe
cooperativa.

 B8.3. Demostrar de xeito activo
motivación,  interese  e
capacidade  para  o  traballo  en
grupo  e  para  a  asunción  de
tarefas e responsabilidades.

 AAB8.3.1.  Participa  na
planificación  das  tarefas,
asumindo  o  traballo
encomendado,  e  comparte  as
decisións tomadas en grupo.

 CAA

 CSIEE

 AAB8.3.2.  Valora  e  reforza  as
achegas  enriquecedoras  dos
compañeiros  e  das
compañeiras, e apoia o traballo
das demais persoas.

 CAA

 CSC
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Analizar os mecanismos que 
interveñen nunha acción motora, re-
lacionándoos coa finalidade expresi-
va das actividades artísticas.

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os 
elementos da acción motora e os fac-
tores que interveñen nos mecanismos
de percepción, decisión e execución 
de determinadas accións motoras.
AAB1.1.2. Identifica e describe a re-
lación entre a execución dunha ac-
ción motora e a súa finalidade.

CMCCT Mecanismos que interveñen nunha ac-
ción motora

B1.2. Identificar as características da
execución das accións motoras pro-
pias da actividade artística, e descri-
bir a súa achega á finalidade destas e
a súa relación coas capacidades co-
ordinativas.

AAB1.2.1. Detecta as características 
da execución de accións motoras pro-
pias das actividades artísticas.
AAB1.2.2. Propón modificacións das
características dunha execución para 
cambiar o seu compoñente expresi-
vo-comunicativo.
AAB1.2.3. Argumenta a contribución
das capacidades coordinativas ao de-
senvolvemento das accións motoras.

CCEC,CSIEE

B2.1. Interpretar o funcionamento do
corpo humano como o resultado da 
integración anatómica e funcional 
dos elementos que conforman os 
seus niveis de organización e que o 
caracterizan como unha unidade es-
trutural e funcional.

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de 
organización do corpo humano. 
AAB2.1.2. Describe a organización 
xeral do corpo humano utilizando 
diagramas e modelos.
AAB2.1.3. Especifica as funcións vi-
tais do corpo humano, sinalando as 
súas características máis salientables.
AAB2.1.4. Localiza os órganos e os 
sistemas, e relaciónaos coas súas fun-
cións.

CMCCT Funcionamento do corpo humano como 
o resultado da integración anatómica e 
funcional dos elementos que conforman 
os seus niveis de organización

B3.1. Recoñecer a estrutura e o fun-
cionamento do sistema locomotor 
humano en movementos propios das 
actividades artísticas, razoando as 
relacións funcionais que se estable-
cen entre as súas partes.

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a 
función do sistema esquelético en re-
lación coa mobilidade do corpo hu-
mano.
AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso 
vinculándoo coa súa función.
AAB3.1.3. Diferencia os tipos de ar-
ticulacións en relación coa mobilida-
de que permiten.
AAB3.1.4. Describe a estrutura e a 
función do sistema muscular, identi-
ficando a súa funcionalidade como 
parte activa do sistema locomotor.
AAB3.1.5. Diferencia os tipos de 
músculo en relación coa súa función.
AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o 
mecanismo da contracción muscular.

CMCCT Sistema locomotor humano

B3.2. Analizar a execución de move-
mentos aplicando os principios ana-
tómicos funcionais, a fisioloxía mus-
cular e as bases da biomecánica, e 
establecendo relacións razoadas.

AAB3.2.1. Interpreta os principios da
mecánica e da cinética, aplicándoos 
ao funcionamento do aparello lo-
comotor e ao movemento.
AAB3.2.2. Identifica os ósos, as arti-
culacións e os músculos principais 
implicados en diversos movementos, 
utilizando a terminoloxía axeitada.
AAB3.2.3. Relaciona a estrutura 
muscular coa súa función na execu-
ción dun movemento e as forzas que 
actúan neste.
AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos
de pancas coas articulacións do corpo
humano e coa participación muscular
nos seus movementos.
AAB3.2.5. Clasifica os principais 
movementos articulares en función 
dos planos e dos eixes do espazo.
AAB3.2.6. Argumenta os efectos da 
práctica sistematizada de exercicio fí-
sico sobre os elementos estruturais e 

CCL,CMCCT
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funcionais do sistema locomotor, en 
relación coas actividades artísticas e 
os estilos de vida.

B3.3. Valorar a corrección postural e
identificar os malos hábitos postu-
rais, co fin de traballar de forma se-
gura e evitar lesións.

AAB3.3.1. Identifica as alteracións 
máis importantes derivadas do mal 
uso postural e propón alternativas 
saudables.
AAB3.3.2. Controla a súa postura e 
aplica medidas preventivas na execu-
ción de movementos propios das ac-
tividades artísticas, e valora a súa in-
fluencia na saúde.

CMCCT,CSIEE Corrección postural e malos hábitos 
posturais

B3.4. Identificar as lesións máis co-
múns do aparello locomotor nas acti-
vidades artísticas, en relación coas 
súas causas fundamentais.

AAB3.4.1. Identifica as principais 
patoloxías e lesións relacionadas co 
sistema locomotor nas actividades ar-
tísticas, e xustifica as súas causas 
principais.
AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos 
motores das actividades artísticas, 
aplicando os principios de ergono-
mía, e propón alternativas para traba-
llar de forma segura e evitar lesións.

CMCCT,CSIEE Lesións máis comúns do aparello lo-
comotor

B4.1. Identificar o papel do sistema 
cardiopulmonar no rendemento das 
actividades artísticas corporais.

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a 
función dos pulmóns, detallando o 
intercambio de gases que ten lugar 
neles e a dinámica de ventilación pul-
monar asociada.
AAB4.1.2. Describe a estrutura e a 
función do sistema cardiovascular, 
explicando a regulación e a integra-
ción de cada compoñente.
AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardía-
co, o volume e a capacidade pulmo-
nar coa actividade física asociada a 
actividades artísticas de diversa índo-
le.

CMCCT Sistema cardiopulmonar

B4.2. Relacionar o sistema cardio-
pulmonar coa saúde, recoñecendo 
hábitos e costumes saudables para o 
sistema cardiorespiratorio e o apare-
llo de fonación, nas accións motoras 
inherentes ás actividades artísticas 
corporais e na vida cotiá.

AAB4.2.1. Identifica os órganos res-
piratorios implicados na declamación
e no canto.
AAB4.2.2. Identifica a estrutura ana-
tómica do aparello de fonación, e 
describe as interaccións entre as es-
truturas que o integran.
AAB4.2.3. Identifica as principais 
patoloxías que afectan o sistema car-
diopulmonar en relación coas causas 
máis habituais e cos seus efectos nas 
actividades artísticas.
AAB4.2.4. Identifica as principais 
patoloxías que afectan a o aparello de
fonación en relación coas causas 
máis habituais.
AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e cos-
tumes saudables para o sistema car-
diorrespiratorio e o aparello de fona-
ción, nas accións motoras inherentes 
ás actividades artísticas corporais e 
na vida cotiá.

CMCCT

B5.1. Argumentar os mecanismos 
enerxéticos que interveñen nunha ac-
ción motora, co fin de xestionar a 
enerxía e mellorar a eficiencia da ac-
ción.

AAB5.1.1. Describe os procesos me-
tabólicos de produción de enerxía po-
las vías aérobica e anaeróbica, e xus-
tifica o seu rendemento enerxético e 
a súa relación coa intensidade e a du-
ración da actividade.
AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP 
como transportador da enerxía libre, 
asociándoo coa subministración con-
tinua e adaptada ás necesidades do 
corpo humano.
AAB5.1.3. Identifica tanto os me-
canismos fisiolóxicos que conducen a
un estado de fatiga física como os 
mecanismos de recuperación.

CMCCT Mecanismos enerxéticos que interveñen 
na acción motora

B5.2. Recoñecer os procesos de di-
xestión e absorción de alimentos e 

AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos 
aparellos e dos órganos que inter-

CMCCT Dixestión e absorción de alimentos e nu-
trientes
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nutrientes, e explicar as estruturas 
orgánicas implicadas en cada un.

veñen nos procesos de dixestión e ab-
sorción dos alimentos e nutrientes, en
relación coas súas funcións en cada 
etapa
AAB5.2.2. Distingue os procesos que
interveñen na dixestión e na absor-
ción dos alimentos e dos nutrientes, 
vinculándoos coas estruturas orgáni-
cas implicadas en cada un.

B5.3. Valorar os hábitos nutricionais 
que inciden favorablemente na saúde
e no rendemento das actividades ar-
tísticas corporais.

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes 
enerxéticos dos non enerxéticos, en 
relación cunha dieta sa e equilibrada.
AAB5.3.2. Relaciona a hidratación 
co mantemento dun estado saudable, 
calculando o consumo de auga diario 
necesario en distintas circunstancias 
ou actividades.
AAB5.3.3. Elabora dietas equilibra-
das, calculando o balance enerxético 
entre inxestión e actividade, e argu-
menta a súa influencia na saúde e no 
rendemento físico.
AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimen-
tarios saudables e prexudiciais para a 
saúde, e saca conclusións para mello-
rar o benestar persoal.

CMCCT Hábitos nutricionais 

B5.4. Identificar os trastornos do 
comportamento nutricional máis co-
múns e os efectos que teñen sobre a 
saúde.

AAB5.4.1. Identifica os principais 
trastornos do comportamento nutri-
cional e argumenta os efectos que 
teñen para a saúde.
AAB5.4.2. Recoñece os factores so-
ciais, incluíndo os derivados do pro-
pio traballo artístico que conducen á 
aparición nos trastornos do compor-
tamento nutricional.

CMCCT,CSC Trastornos do comportamento nutricio-
nal

B6.1. Recoñecer os sistemas de co-
ordinación e regulación do corpo hu-
mano, especificando a súa estrutura 
e función.

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as 
función dos sistemas implicados no 
control e na regulación da actividade 
do corpo humano, establecendo a 
asociación entre eles.
AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas 
entre os movementos reflexos e os 
voluntarios, asociándoos ás estruturas
nerviosas implicadas neles.
AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do 
sistema de regulación, indicando as 
interaccións entre as estruturas que o 
integran e a execución de actividades
artísticas.

CMCCT Sistemas de coordinación e regulación 
do corpo humano : o sistema neuroen-
dócrino

B6.2. Identificar o papel do sistema 
neuroendócrino na actividade física, 
recoñecendo a relación entre todos 
os sistemas do organismo humano.

AAB6.2.1. Describe a función das 
hormonas e o importante papel que 
xogan na actividade física.
AAB6.2.2. Analiza o proceso de ter-
morregulación e de regulación de au-
gas e sales en relación coa actividade
física.
AAB6.2.3. Valora os beneficios do 
mantemento dunha función hormonal
para o rendemento físico do/da artis-
ta.

CMCCT

B7.1. Recoñecer as características 
principais da motricidade humana e 
o seu papel no desenvolvemento per-
soal e da sociedade.

AAB7.1.1. Recoñece e explica o va-
lor expresivo, comunicativo e cultu-
ral das actividades practicadas como 
contribución ao desenvolvemento in-
tegral da persoa.
AAB7.1.2. Recoñece e explica o va-
lor social das actividades artísticas 
corporais, desde o punto de vista tan-
to de practicante como de espectador.

CSC,CCEC Fundamentos de motricidade

B7.2. Identificar as accións que lle 
permiten ao ser humano ser capaz de
expresarse corporalmente e de rela-
cionarse co seu ámbito.

AAB7.2.1. Identifica os elementos 
básicos do corpo e o movemento 
como recurso expresivo e de comuni-
cación.
AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o move-
mento como medio de expresión e de

CCEC,CSC Expresión corporal
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comunicación, e valora o seu valor 
estético.

B7.3. Diversificar e desenvolver as 
súas habilidades motoras específicas 
con fluidez, precisión e control, apli-
cándoas a distintos contextos de 
práctica artística.

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos 
elementos técnicos das actividades de
ritmo e expresión ao servizo da inten-
cionalidade.
AAB7.3.2. Aplica habilidades espe-
cíficas expresivo-comunicativas para 
enriquecer as posibilidades de res-
posta creativa.

CCEC,CSIEE

B8.1. Utilizar as tecnoloxías da in-
formación e da comunicación para 
mellorar o seu proceso de aprendiza-
xe, procurando fontes de informa-
ción axeitadas e participando en ám-
bitos colaborativos con intereses co-
múns.

AAB8.1.1. Compila información, uti-
lizando as tecnoloxías da informa-
ción e da comunicación, de forma 
sistematizada e aplicando criterios de
procura que garantan o acceso a fon-
tes actualizadas e rigorosas na mate-
ria.
AAB8.1.2. Comunica e comparte a 
información coa ferramenta tecno-
lóxica axeitada, para a súa discusión 
ou difusión.

CD,CAA,CD

B8.2. Aplicar destrezas de investiga-
ción experimentais sinxelas coheren-
tes cos procedementos da ciencia, 
utilizándoas na resolución de proble-
mas que traten do funcionamento do 
corpo humano, a saúde e a motrici-
dade humana.

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía 
científica na formulación e na resolu-
ción de problemas sinxelos sobre al-
gunhas funcións importantes da acti-
vidade artística.
AAB8.2.2. Amosa curiosidade, crea-
tividade, actividade indagadora e es-
pírito crítico, e recoñece que son tra-
zos importantes para aprender a 
aprender.
AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos 
de investigación que permitan desen-
volver proxectos propios.

CMCCT,CAA,CSIEE Aplicar destrezas de investigación expe-
rimentais sinxelas coherentes cos proce-
dementos da ciencia

B8.3. Demostrar de xeito activo mo-
tivación, interese e capacidade para 
o traballo en grupo e para a asunción
de tarefas e responsabilidades.

AAB8.3.1. Participa na planificación 
das tarefas, asumindo o traballo en-
comendado, e comparte as decisións 
tomadas en grupo.
AAB8.3.2. Valora e reforza as ache-
gas enriquecedoras dos compañeiros 
e das compañeiras, e apoia o traballo 
das demais persoas.

CAA,CSIEE,CSC Demostrar de xeito activo motivación, 
interese e capacidade para o traballo en 
grupo e para a asunción de tarefas e res-
ponsabilidades
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. As caracterís-
ticas do movemento

d,i,l,n B1.1. Elementos da acción motora. Mecanismos de 
percepción, decisión e execución.
B1.2. O movemento humano como ferramenta artís-
tico-expresiva. Conciencia corporal e estados psico-
físicos.

1,2,3,4,5

Bloque 1. As caracterís-
ticas do movemento

d,i,l,n B1.3. Características da execución das accións moto-
ras propias da actividade artística.
B1.4. Relación corporal coa gravidade e graos de 
tensión muscular.
B1.5. Capacidades coordinativas como compoñentes 
cualitativos das accións motoras.

1,2,3,4,5

Bloque 2. Organización 
básica do corpo humano

d,i,l B2.1. Niveis de organización do corpo humano.
B2.2. Funcións vitais.
B2.3. Órganos e sistemas do corpo humano. Locali-
zación e funcións básicas.

1,5

Bloque 3. O sistema lo-
comotor

d,i,l B3.1. Estrutura e funcionamento do sistema locomo-
tor.
B3.2. Tipos de ósos, músculos e articulacións. Fun-
cionamento nos movementos propios das actividades
artísticas.

1,3,4,5

Bloque 3. O sistema lo-
comotor

d,i,l B3.4. Anatomía funcional.
B3.5. Fisioloxía muscular
B3.6. Biomecánica do movemento humano. Aplica-
ción aos xestos motores das actividades artísticas.
B3.7. Adaptacións que se producen no sistema lo-
comotor como resultado da práctica sistematizada de
actividade física e de actividades artísticas.

1,2,3,4,5,6

Bloque 3. O sistema lo-
comotor

d,i,l B3.8. Alteracións posturais: identificación, causas e 
corrección.
B3.9. Hábitos saudables de hixiene postural na prác-
tica das actividades artísticas.

2,3,4

Bloque 3. O sistema lo-
comotor

d,i,l B3.10. Lesións do aparello locomotor nas activida-
des artísticas. Hábitos saudables e prevención de le-
sións.
B3.11. Importancia do quecemento e da volta á cal-
ma na práctica de actividades artísticas.

2,3,4

Bloque 4. O sistema 
cardiopulmonar

d,i,l B4.1. Sistema respiratorio: características, estrutura e
funcións.
B4.2. Fisioloxía da respiración. 
B4.3. Coordinación da respiración co movemento 
corporal e a súa intensidade.
B4.4. Sistema cardiovascular: características, estru-
tura e funcións.
B4.5. Fisioloxía cardíaca e da circulación.
B4.6. Parámetros de saúde cardiovascular. Análise de
hábitos e costumes saudables.
B4.7. Principios de acondicionamento cardiopulmo-
nar para a mellora do rendemento en actividades ar-
tísticas que requiran de traballo físico.

1,2,3,4,5,6

Bloque 4. O sistema 
cardiopulmonar

d,i,l B4.8. Características, estrutura e funcións do apare-
llo fonador.
B4.9. Principais patoloxías do sistema cardiopulmo-
nar e as súas causas.
B4.10. Principais patoloxías que afectan o aparello 
fonador e as súas causas.
B4.11. Pautas e costumes saudables para o sistema 
cardiorespiratorio e o aparello de fonación.

1,3,5

Bloque 5. O sistema de 
achega e utilización da 
enerxía

d,i,l B5.1. Metabolismo humano.
B5.2. Principais vías metabólicas de obtención de 
enerxía. Metabolismo aeróbico e anaeróbico.
B5.3. Metabolismo enerxético e actividade física. 
Mecanismos para a mellora da eficiencia de acción.
B5.4. Mecanismos fisiolóxicos presentes na apari-
ción da fatiga e no proceso de recuperación.

1,2,5

Bloque 5. O sistema de 
achega e utilización da 
enerxía

d,i,l B5.5. Sistema dixestivo: características, estrutura e 
funcións.
B5.6. Fisioloxía do proceso dixestivo.

1,2,3,4,5,6
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B5.7. Alimentación e nutrición. Tipos de nutrientes.
Bloque 5. O sistema de 
achega e utilización da 
enerxía

d,i,l B5.8. Dieta equilibrada e a súa relación coa saúde. 
Tipos de alimentos. Balance enerxético.
B5.9. Necesidades de alimentación en función da ac-
tividade realizada.
B5.10. Hidratación. Pautas saudables de consumo en 
función da actividade realizada.

2,3,6

Bloque 5. O sistema de 
achega e utilización da 
enerxía

b,d,i,l B5.11. Trastornos do comportamento nutricional: 
dietas restritivas, anorexia e bulimia. Efectos sobre a 
saúde.
B5.12. Factores sociais e derivados da propia activi-
dade artística que conducen á aparición de distintos 
tipos de trastorno do comportamento nutricional.

1,2,5,6

Bloque 6. Os sistemas 
de coordinación e de re-
gulación

d,i,l B6.1. Sistema nervioso: características, estrutura e 
funcións. Movementos reflexos e voluntarios.
B6.2. Sistema endócrino: características, estrutura e 
funcións. 
B6.3. Fisioloxía do sistema de regulación na práctica
das actividades artísticas.

1,2,3,4,5,6

Bloque 6. Os sistemas 
de coordinación e de re-
gulación

d,i,l B6.4. A función hormonal na actividade física.
B6.5. Equilibrio hídrico, osmorregulación e termore-
gulación no corpo humano: mecanismos de acción.
B6.6. Relación dos sistemas de regulación do or-
ganismo coa actividade física e coas actividades ar-
tísticas.

1,2,3,4,5,6

Bloque 7. Expresión e 
comunicación corporal

b,d,h,
n

B7.1. Posibilidades artístico-expresivas e de comuni-
cación do corpo e do movemento.
B7.2. Achegas das actividades artísticas corporais no
desenvolvemento persoal do/da artista e da socieda-
de.

3,4,6

Bloque 7. Expresión e 
comunicación corporal

d,h,n B7.4. Danza, teatro físico e outras manifestacións ar-
tísticas que lle permiten ao ser humano expresarse 
corporalmente.

3,4,6

Bloque 7. Expresión e 
comunicación corporal

d,h,m,
n

B7.4. Toma de conciencia do corpo e do espazo. Ele-
mentos rítmicos. Focos expresivos do corpo.
B7.5. A linguaxe corporal como fonte de desenvolve-
mento creativo.

3,4,6

Bloque 8. Elementos 
comúns

d,g,i B8.1. Tecnoloxías da información e da comunicación
no proceso de aprendizaxe.

1,2,4,5

Bloque 8. Elementos 
comúns

d,i,l B8.2. Metodoloxía científica de traballo na resolu-
ción de problemas sobre o funcionamento humano, a
saúde, a motricidade humana e as actividades artísti-
cas.

1,2,5,6

Bloque 8. Elementos 
comúns

a,d,m B8.3. Traballo en grupo. Técnicas de aprendizaxe co-
operativa.

1,2,5,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Procedementos de avaliación Instrumentos de avaliación

AAB1.1.1. Recoñece e enumera os elementos da acción motora e os factores que 
interveñen nos mecanismos de percepción, decisión e execución de determinadas 
accións motoras.
AAB1.1.2. Identifica e describe a relación entre a execución dunha acción motora 
e a súa finalidade.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB1.2.1. Detecta as características da execución de accións motoras propias das 
actividades artísticas.
AAB1.2.2. Propón modificacións das características dunha execución para cam-
biar o seu compoñente expresivo-comunicativo.
AAB1.2.3. Argumenta a contribución das capacidades coordinativas ao desenvol-
vemento das accións motoras.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

AAB2.1.1. Diferencia os niveis de organización do corpo humano. 
AAB2.1.2. Describe a organización xeral do corpo humano utilizando diagramas e 
modelos.
AAB2.1.3. Especifica as funcións vitais do corpo humano, sinalando as súas carac-
terísticas máis salientables.
AAB2.1.4. Localiza os órganos e os sistemas, e relaciónaos coas súas funcións.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB3.1.1. Describe a estrutura e a función do sistema esquelético en relación coa 
mobilidade do corpo humano.
AAB3.1.2. Identifica o tipo de óso vinculándoo coa súa función.
AAB3.1.3. Diferencia os tipos de articulacións en relación coa mobilidade que per-
miten.
AAB3.1.4. Describe a estrutura e a función do sistema muscular, identificando a 
súa funcionalidade como parte activa do sistema locomotor.
AAB3.1.5. Diferencia os tipos de músculo en relación coa súa función.
AAB3.1.6. Describe a fisioloxía e o mecanismo da contracción muscular.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB3.2.1. Interpreta os principios da mecánica e da cinética, aplicándoos ao fun-
cionamento do aparello locomotor e ao movemento.
AAB3.2.2. Identifica os ósos, as articulacións e os músculos principais implicados 
en diversos movementos, utilizando a terminoloxía axeitada.
AAB3.2.3. Relaciona a estrutura muscular coa súa función na execución dun mo-
vemento e as forzas que actúan neste.
AAB3.2.4. Relaciona diferentes tipos de pancas coas articulacións do corpo huma-
no e coa participación muscular nos seus movementos.
AAB3.2.5. Clasifica os principais movementos articulares en función dos planos e 
dos eixes do espazo.
AAB3.2.6. Argumenta os efectos da práctica sistematizada de exercicio físico so-
bre os elementos estruturais e funcionais do sistema locomotor, en relación coas 
actividades artísticas e os estilos de vida.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB3.3.1. Identifica as alteracións máis importantes derivadas do mal uso postu-
ral e propón alternativas saudables.
AAB3.3.2. Controla a súa postura e aplica medidas preventivas na execución de 
movementos propios das actividades artísticas, e valora a súa influencia na saúde.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB3.4.1. Identifica as principais patoloxías e lesións relacionadas co sistema lo-
comotor nas actividades artísticas, e xustifica as súas causas principais.
AAB3.4.2. Analiza posturas e xestos motores das actividades artísticas, aplicando 
os principios de ergonomía, e propón alternativas para traballar de forma segura e 
evitar lesións.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB4.1.1. Describe a estrutura e a función dos pulmóns, detallando o intercambio 
de gases que ten lugar neles e a dinámica de ventilación pulmonar asociada.
AAB4.1.2. Describe a estrutura e a función do sistema cardiovascular, explicando 
a regulación e a integración de cada compoñente.
AAB4.1.3. Relaciona o latexo cardíaco, o volume e a capacidade pulmonar coa ac-
tividade física asociada a actividades artísticas de diversa índole.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB4.2.1. Identifica os órganos respiratorios implicados na declamación e no can-
to.
AAB4.2.2. Identifica a estrutura anatómica do aparello de fonación, e describe as 
interaccións entre as estruturas que o integran.
AAB4.2.3. Identifica as principais patoloxías que afectan o sistema cardiopulmo-
nar en relación coas causas máis habituais e cos seus efectos nas actividades artís-
ticas.
AAB4.2.4. Identifica as principais patoloxías que afectan a o aparello de fonación 
en relación coas causas máis habituais.
AAB4.2.4.5. Recoñece hábitos e costumes saudables para o sistema cardiorrespira-
torio e o aparello de fonación, nas accións motoras inherentes ás actividades artís-
ticas corporais e na vida cotiá.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB5.1.1. Describe os procesos metabólicos de produción de enerxía polas vías 
aérobica e anaeróbica, e xustifica o seu rendemento enerxético e a súa relación coa

1,2,3,5 a, b, c, g
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intensidade e a duración da actividade.
AAB5.1.2. Xustifica o papel do ATP como transportador da enerxía libre, asocián-
doo coa subministración continua e adaptada ás necesidades do corpo humano.
AAB5.1.3. Identifica tanto os mecanismos fisiolóxicos que conducen a un estado 
de fatiga física como os mecanismos de recuperación.
AAB5.2.1. Identifica a estrutura dos aparellos e dos órganos que interveñen nos 
procesos de dixestión e absorción dos alimentos e nutrientes, en relación coas súas 
funcións en cada etapa
AAB5.2.2. Distingue os procesos que interveñen na dixestión e na absorción dos 
alimentos e dos nutrientes, vinculándoos coas estruturas orgánicas implicadas en 
cada un.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB5.3.1. Discrimina os nutrientes enerxéticos dos non enerxéticos, en relación 
cunha dieta sa e equilibrada.
AAB5.3.2. Relaciona a hidratación co mantemento dun estado saudable, calculan-
do o consumo de auga diario necesario en distintas circunstancias ou actividades.
AAB5.3.3. Elabora dietas equilibradas, calculando o balance enerxético entre in-
xestión e actividade, e argumenta a súa influencia na saúde e no rendemento físico.
AAB5.3.4. Recoñece hábitos alimentarios saudables e prexudiciais para a saúde, e 
saca conclusións para mellorar o benestar persoal.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB5.4.1. Identifica os principais trastornos do comportamento nutricional e ar-
gumenta os efectos que teñen para a saúde.
AAB5.4.2. Recoñece os factores sociais, incluíndo os derivados do propio traballo 
artístico que conducen á aparición nos trastornos do comportamento nutricional.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB6.1.1. Describe a estrutura e as función dos sistemas implicados no control e 
na regulación da actividade do corpo humano, establecendo a asociación entre 
eles.
AAB6.1.2. Recoñece as diferenzas entre os movementos reflexos e os voluntarios, 
asociándoos ás estruturas nerviosas implicadas neles.
AAB6.1.3. Interpreta a fisioloxía do sistema de regulación, indicando as interac-
cións entre as estruturas que o integran e a execución de actividades artísticas.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB6.2.1. Describe a función das hormonas e o importante papel que xogan na 
actividade física.
AAB6.2.2. Analiza o proceso de termorregulación e de regulación de augas e sales 
en relación coa actividade física.
AAB6.2.3. Valora os beneficios do mantemento dunha función hormonal para o 
rendemento físico do/da artista.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB7.1.1. Recoñece e explica o valor expresivo, comunicativo e cultural das acti-
vidades practicadas como contribución ao desenvolvemento integral da persoa.
AAB7.1.2. Recoñece e explica o valor social das actividades artísticas corporais, 
desde o punto de vista tanto de practicante como de espectador.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB7.2.1. Identifica os elementos básicos do corpo e o movemento como recurso 
expresivo e de comunicación.
AAB7.2.2. Utiliza o corpo e o movemento como medio de expresión e de comuni-
cación, e valora o seu valor estético.

1,2,3,5 a, b, c, g

AAB7.3.1. Conxuga a execución dos elementos técnicos das actividades de ritmo e
expresión ao servizo da intencionalidade.
AAB7.3.2. Aplica habilidades específicas expresivo-comunicativas para enrique-
cer as posibilidades de resposta creativa.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

AAB8.1.1. Compila información, utilizando as tecnoloxías da información e da co-
municación, de forma sistematizada e aplicando criterios de procura que garantan 
o acceso a fontes actualizadas e rigorosas na materia.
AAB8.1.2. Comunica e comparte a información coa ferramenta tecnolóxica axeita-
da, para a súa discusión ou difusión.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

AAB8.2.1. Aplica unha metodoloxía científica na formulación e na resolución de 
problemas sinxelos sobre algunhas funcións importantes da actividade artística.
AAB8.2.2. Amosa curiosidade, creatividade, actividade indagadora e espírito críti-
co, e recoñece que son trazos importantes para aprender a aprender.
AAB8.2.3. Coñece e aplica métodos de investigación que permitan desenvolver 
proxectos propios.

1,2,4,6 a, b, d, e, f

AAB8.3.1. Participa na planificación das tarefas, asumindo o traballo encomenda-
do, e comparte as decisións tomadas en grupo.
AAB8.3.2. Valora e reforza as achegas enriquecedoras dos compañeiros e das 
compañeiras, e apoia o traballo das demais persoas.

1,2,4,6 a, b, d, e, f
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Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 70% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 20% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 10% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase e o
traballo diario.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase
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Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos. Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán

• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua
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Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento : uso de modelos e prácticas de laboratorio

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese segun-
do as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Bioloxía : 2º BACHARELATO

Introdución

A Bioloxía de segundo curso de bacharelato ten como obxectivo fundamental favorecer e fo-
mentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo estudo das ciencias. Des-
te xeito, a Bioloxía representa a porta de entrada ao puxante mundo das ciencias biosanitarias e bio-
tecnolóxicas, e contribúe a consolidar o método científico como ferramenta habitual de traballo, fo-
mentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da capacidade de razoar, da formulación de 
hipóteses e deseños experimentais, da interpretación de datos e da resolución de problemas. Faise 
que o alumnado alcance satisfactoriamente as competencias clave, afondando en aspectos xa reco-
llidos en cursos anteriores. Xa que logo, neste curso trabállanse en profundidade competencias 
como a matemática, e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía, a competencia dixital e o senti-
do da iniciativa e o espírito emprendedor, grazas ao desenvolvemento cognitivo e á madureza que o 
alumnado chega a alcanzar ao final do ciclo de bacharelato que favorecen unha mellor consecución 
destas. Pero as contribucións doutras competencias, como aprender a aprender, as competencias so-
ciais e cívicas ou a competencia de comunicación lingüística, presentes tamén noutras etapas ante-
riores, van permitir tamén que o alumnado poida seguir, sen atrancos, con estudos posteriores.

Os grandes avances e descubrimentos da bioloxía, que se suceden de xeito constante nas últimas
décadas, non só posibilitaron a mellora das condicións de vida da cidadanía e o avance da socieda-
de, senón que ao mesmo tempo xeraron algunhas controversias que, polas súas implicacións sociais,
éticas, económicas, etc., non se poden obviar, e tamén son obxecto de análise durante o desenvolve-
mento da materia.

Os retos das ciencias en xeral e da bioloxía en particular son continuos, e precisamente eles son 
o motor que mantén á investigación biolóxica, desenvolvendo novas técnicas de investigación no 
campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, así como novas ramas do coñecemento, como a 
xenómica, a proteómica ou a biotecnoloxía, de maneira que producen continuas transformacións na 
sociedade, abrindo ademais novos horizontes froito da colaboración con outras disciplinas, algo que
permite o desenvolvemento tecnolóxico actual. Precisamente debido a estes grandes retos biotecno-
lóxicos, a materia de Bioloxía ten que ter, no seu tratamento metodolóxico, un carácter eminente-
mente práctico, baseado na realización de variadas e axeitadas tarefas experimentais que lle permi-
tan ao alumnado alcanzar as destrezas necesarias no manexo de material de laboratorio, microsco-
pios, técnicas de preparación e tinguidura de mostras, resolución de problemas e todos os aspectos 
que lle permitan afrontar no futuro estudos científicos coa formación necesaria para o seu correcto 
desenvolvemento. Para lograr estes obxectivos, formúlanse ao longo do currículo actividades de la-
boratorio e manexo de modelos baseados nas novas tecnoloxías, que se engaden á formación teórica
que se recolle nos contidos. 
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Os contidos distribúense en cinco grandes bloques, nos que se pretende afondar a partir dos 
coñecementos xa adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe vertebrador a célula, a súa 
composición química, a estrutura e ultraestrutura, e as súas funcións. Deste xeito, o primeiro bloque
céntrase no estudo da base molecular e fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos 
bioelementos e enlaces químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e orgá-
nicas. O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema complexo integrado, anali-
zando a influencia do progreso técnico no estudo da estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. 
O terceiro céntrase no estudo da xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo 
da enxeñaría xenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación 
xenética, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto abórdase o estudo dos mi-
croorganismos e a biotecnoloxía, así como as aplicacións desta e da microbioloxía en campos varia-
dos como a industria alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto céntrase na inmu-
noloxía e as súas aplicacións, nomeadamente no estudo do sistema inmune humano, as súas disfun-
cións e as súas deficiencias.

Grazas a estes contidos, a materia de Bioloxía achégalles aos alumnos e ás alumnas todas as 
competencias clave imprescindibles para a formación científica, así como as destrezas necesarias 
para a persoa, que lles van permitir madurar como persoas e alcanzar un pleno desenvolvemento 
cívico como cidadáns e cidadás libres e responsables na nosa sociedade.

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía son os seguintes:

• Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

• Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular

• Bloque 3. Xenética e evolución

• Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

• Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións

Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloque 1

2º Trimestre :

Bloques 2 e 3

3º Trimestre :

Bloques 4 e 5 
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Bioloxía. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias clave

Bloque 1. A base molecular e fisicoquímica da vida

 i

 e

 B1.1.  Compoñentes  químicos
da  vida.  Concepto  de
bioelemento.  Tipos,
propiedades  e  funcións  dos
bioelementos.

 B1.2. Os enlaces químicos e a
súa importancia en bioloxía.

 B1.3. Biomoléculas: concepto,
clasificación  e  técnicas  de
separación.

 B1.1.  Determinar  as
propiedades  fisicoquímicas  dos
bioelementos  que  os  fan
indispensables  para  a  vida.
Relacionar os enlaces químicos
coa súa importancia biolóxica.

 BB1.1.  Describe  técnicas
instrumentais e métodos físicos
e  químicos  que  permiten  o
illamento das moléculas e a súa
contribución  ao  grande  avance
da experimentación biolóxica.

 CAA

 CMCCT

 BB1.1.2.  Clasifica  os  tipos  de
bioelementos relacionando cada
un coa súa proporción e coa súa
función biolóxica.

 CAA

 BB1.1.3.  Discrimina  os  enlaces
químicos  que  permiten  a
formación  de  moléculas
inorgánicas  e  orgánicas
presentes nos seres vivos.

 CMCCT

 CD

 i

 l

 e

 B1.4.  Biomoléculas
inorgánicas.  Estrutura  e
propiedades fisicoquímicas da
auga que a fan unha molécula
imprescindible  para  a  vida.
Funcións dos sales minerais.

 B1.5.  Fisicoquímica  das
dispersións acuosas. Difusión,
osmose e diálise.

 B1.2.  Argumentar  as  razóns
polas  que  a  auga  e  os  sales
minerais  son  fundamentais  nos
procesos biolóxicos.

BB1.2.1.  Relaciona  a  estrutura
química  da  auga  coas  súas
funcións biolóxicas.

 CAA

 BB1.2.2.  Distingue  os  tipos  de
sales  minerais,  e  relaciona  a
composición coa función.

 CMCCT

 BB1.2.3.  Contrasta  e  realiza
experiencias  dos  procesos  de
difusión,  osmose  e  diálise,  e
interpreta  a  súa  relación  coa
concentración  salina  das
células.

 CMCCT

 CAA

 CD

 d

 l

 B1.6. Biomoléculas orgánicas:
concepto,  clasificación,
estrutura,  propiedades  e
funcións biolóxicas de glícidos,
lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.3. Recoñecer e identificar os
tipos  de  moléculas  que
constitúen  a  materia  viva,  e
relacionalos  coas  súas
respectivas  funcións  biolóxicas
na célula.

 BB1.3.1.  Recoñece  e  clasifica
os  tipos  de  biomoléculas
orgánicas,  e  relaciona  a  súa
composición  química  coa  súa
estrutura e coa súa función.

 CAA

 CSIEE

 BB1.3.2.  Deseña  e  realiza
experiencias  identificando  en
mostras  biolóxicas  a  presenza
de moléculas orgánicas.

 CSIEE

 CMCCT

 BB1.3.3.  Contrasta  e  relaciona
os  procesos  de  diálise,
centrifugación e electroforese, e
interpreta  a  súa  relación  coas
biomoléculas orgánicas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 i

 g

 B1.6. Biomoléculas orgánicas:
concepto,  clasificación,
estrutura,  propiedades  e
funcións biolóxicas de glícidos,
lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.4.  Identificar  os  tipos  de
monómeros  que  forman  as
macromoléculas biolóxicas e os
enlaces que os unen.

 BB1.4.1.  Identifica  os
monómeros  e  distingue  os
enlaces  químicos  que  permiten
a  síntese  das  macromoléculas:
enlaces  O-glicosídico,  enlace
éster, enlace peptídico e enlace
O-nucleosídico.

 CMCCT

 CD
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 i  B1.6. Biomoléculas orgánicas:
concepto,  clasificación,
estrutura,  propiedades  e
funcións biolóxicas de glícidos,
lípidos,  prótidos  e  ácidos
nucleicos.

 B1.5. Determinar a composición
química e describir a función, a
localización  e  exemplos  das
principais  biomoléculas
orgánicas.

 BB1.5.1.  Describe  a
composición  e  a  función  das
principais  biomoléculas
orgánicas.

 CCL 

 l  B1.7.  Encimas:  concepto,
clasificación,  propiedades  e
funcións.  Catálise  enzimática.
Activación  e  inhibición
enzimática. Alosterismo.

 B1.6. Comprender e diferenciar
a  función  biocatalizadora  dos
encimas, con valoración da súa
importancia biolóxica.

 BB1.6.1.  Contrasta  o  papel
fundamental dos encimas como
biocatalizadores,  e relaciona as
súas  propiedades  coa  súa
función catalítica.

 CAA

 CMCCT

 l

 ñ

 B1.8.  Vitaminas:  concepto,
clasificación e funcións.

 B1.7. Sinalar a importancia das
vitaminas para o mantemento da
vida.

 BB1.7.1.  Identifica  os  tipos  de
vitaminas  asociando  a  súa
imprescindible  función  coas
doenzas que preveñen.

 CAA

 CCEC

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, estrutura e fisioloxía celular

 i

 e

 B2.1.  A célula  como  unidade
estrutural  e  funcional  dos
seres vivos. Teoría celular.

 B2.2.  Evolución  dos  métodos
de  estudo  das  células.
Preparación  e  procesamento
das  mostras  para  a
observación  ao  microscopio
óptico e electrónico.

 B2.3.  Morfoloxía celular.
Composición,  estrutura,
funcións  e  propiedades  das
envolturas  e  dos  orgánulos
celulares.

 B2.4. Modelos de organización
celular  en  procariotas  e
eucarióticas.  Células  animais
e vexetais.

 B2.1.  Establecer  as  diferenzas
estruturais  e  de  composición
entre  células  procariotas  e
eucarióticas.

 BB2.1.1.  Compara  unha  célula
procariota con unha eucariótica,
e  identifica  os  orgánulos
citoplasmático presentes nelas.

 CAA

 CMCCT

 CD

 d

 e

 l

 B2.3.  Morfoloxía celular.
Composición,  estrutura,
funcións  e  propiedades  das
envolturas  e  dos  orgánulos
celulares.

 B2.4. Modelos de organización
celular  en  procariotas  e
eucarióticas.  Células  animais
e vexetais.

 B2.5.  Observación
microscópica  de  células
procariotas e eucariotas tanto
animais como vexetais.

 B2.2.  Interpretar  e  identificar  a
estrutura  dunha  célula
eucariótica  animal  e  dunha
vexetal,  representar  os  seus
orgánulos  e  describir  a  súa
función.

 BB2.2.1.  Esquematiza  os
orgánulos  citoplasmáticos  e
recoñece as súas estructuras.

 CSIEE

 BB2.2.2. Analiza a relación entre
a  composición  química,  a
estrutura e a ultraestructura dos
orgánulos  celulares,  e  a  súa
función.

 CSIEE

 CAA

 i  B2.6. Ciclo celular.  B2.3.  Analizar  o  ciclo  celular  e
diferenciar as súas fases.

 BB2.3.1.  Identifica  as  fases  do
ciclo  celular,  e  explica  os
principais  procesos  que
acontecen en cada unha.

 CCL 

 CD
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 B2.7.  División  celular.  Mitose
en células animais e vexetais.

 B2.8.  Meiose.  Necesidade
biolóxica  da  meiose  para  a
reprodución  sexual.
Importancia  da  reprodución
sexual na evolución dos seres
vivos.

 B2.9.  Observación  de  células
en  mitose.  Estudo  das  fases
da división celular.

 B2.4.  Distinguir  e  identificar  os
tipos  de  división  celular,  e
desenvolver os acontecementos
que teñen lugar en cada fase.

 BB2.4.1.  Recoñece  en
microfotografías e esquemas as
fases da mitose e da meiose, e
indica  os  acontecementos
básicos  que  se  producen  en
cada unha.

 CAA

 CMCCT

 CD

 BB2.4.2. Establece as analoxías
e  as  diferenzas  máis
significativas  entre  mitose  e
meiose.

 CAA

 CSIEE

 e  B2.8.  Meiose.  Necesidade
biolóxica  da  meiose  para  a
reprodución  sexual.
Importancia  da  reprodución
sexual na evolución dos seres
vivos.

 B2.5. Argumentar a relación da
meiose  coa  variabilidade
xenética das especies.

 BB2.5.1.  Resume a relación da
meiose coa reprodución sexual,
o  aumento  da  variabilidade
xenética  e  a  posibilidade  de
evolución das especies.

 CAA

 CCL 

 CMCCT

 e

 i
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 B2.10.  Importancia  da
membrana nos fenómenos de
transporte.  Tipos  de
transporte.  Endocitose  e
exocitose.

 B2.6. Examinar e comprender a
importancia das membranas na
regulación  dos  intercambios
celulares para o mantemento da
vida,  e  realizar  experiencias
sobre  a  plasmolise  e  a
turxescencia.

 BB2.6.1.  Compara  e  distingue
os  tipos  e  os  subtipos  de
transporte  a  través  das
membranas,  e  explica
detalladamente  as
características de cada un.

 CAA

 CCL 

 CSIEE

 l  B2.11.  Introdución  ao
metabolismo:  catabolismo  e
anabolismo.

 B2.12. Reaccións metabólicas:
aspectos  enerxéticos  e  de
regulación.

 B2.7. Comprender e diferenciar
os  procesos  de  catabolismo  e
anabolismo,  e  establecer  a
relación entre ambos.

 BB2.7.1.  Define  e  interpreta  os
procesos  catabólicos e  os
anabólicos,  así  como  os
intercambios  enerxéticos
asociados a eles.

 CAA

 CSIEE

 CCL 

 e
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 B2.13.  Respiración  celular:  o
seu  significado  biolóxico.
Orgánulos  celulares
implicados  no  proceso
respiratorio.

 B2.8.  Describir  as  fases  da
respiración celular, identificando
rutas e produtos iniciais e finais.

 BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e
a nivel de orgánulo, o lugar onde
se  produce  cada  un  destes
procesos,  e  diferencia  en  cada
caso  as  rutas  principais  de
degradación e de síntese, e os
encimas  e  as  moléculas  máis
importantes  responsables  dos
devanditos procesos.

 CAA

 CMCCT

 i  B2.14.  Diferenzas  entre  as
vías aeróbicas e anaeróbicas.

 B2.15. As fermentacións e as
súas aplicacións. Observación
do  proceso  de  fermentación
mediante lévedos.

 B2.9. Diferenciar a vía aeróbica
da anaeróbica.

 BB2.9.1.  Contrasta  as  vías
aeróbicas  e  anaeróbicas,  e
establece a súa relación co seu
rendemento enerxético.

 CMCCT

 BB2.9.2.  Valora  a  importancia
das  fermentacións  en
numerosos procesos industriais,
e recoñece as súas aplicacións.

 CCEC

 CSC

 l  B2.16.  Fotosíntese:
localización  celular  en
procariotas  e  eucarióticas.
Etapas  do  proceso
fotosintético. Balance global.

 B2.10.  Pormenorizar  os
procesos  que  teñen  lugar  en
cada fase da fotosíntese.

 BB2.10.1.Identifica e clasifica os
tipos  de  organismos
fotosintéticos.

 CAA

 CSIEE

 BB2.10.2.  Localiza  a  nivel
subcelular onde se leva a cabo
cada  fase,  e  destaca  os
procesos que teñen lugar.

 CAA
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 B2.17.  Importancia  biolóxica
da fotosíntese.

 B2.11.  Xustificar  a  importancia
biolóxica  da  fotosíntese  como
proceso de biosíntese, individual
para os organismos pero tamén
global  no  mantemento  da  vida
na Terra.

 BB2.11.1.  Contrasta  a
importancia  biolóxica  da
fotosíntese  para  o  mantemento
da vida na Terra.

 CSC

 CCEC

 e

 i

 B2.18. Quimiosíntese.  B2.12.  Argumentar  a
importancia da quimiosíntese.

 BB2.12.1.  Valora  o  papel
biolóxico  dos  organismos
quimiosintéticos. 

 CCEC

Bloque 3. Xenética e evolución

 i

 d

 B3.1.  Xenética  molecular.
Importancia biolóxica do ADN
como portador da información
xenética. Concepto de xene.

 B3.1. Analizar  o papel  do  ADN
como  portador  da  información
xenética.

 BB3.1.1. Describe a estrutura e
a composición química do ADN,
e  recoñece  a  súa  importancia
biolóxica  como  molécula
responsable do almacenamento,
a conservación e a transmisión
da información xenética.

 CCL 

 CSC

 CCEC

 l  B3.2.  Replicación  do  ADN.
Etapas  da  replicación.
Diferenzas  entre  o  proceso
replicativo entre eucarióticas e
procariotas.

 B3.2.  Distinguir  as  etapas  da
replicación  e  os  encimas
implicados nela.

 BB3.2.1.  Diferencia  as  etapas
da  replicación  e  identifica  os
encimas  implicados  nela.

 CAA

 CMCCT

 i

 l

 B3.3. ARN: tipos e funcións.

 B3.4.  Fluxo  da  información
xenética nos seres vivos.

 B3.5.  Expresión  dos  xenes.
Transcrición  e  tradución
xenéticas  en  procariotas  e
eucarióticas.  O  código
xenético  na  información
xenética.

 B3.3.  Establecer  a  relación  do
ADN coa síntese de proteínas.

 BB3.3.1. Establece a relación do
ADN co proceso da síntese de
proteínas.

 CAA

 CMCCT

 i  B3.3. ARN: tipos e funcións.

 B3.5.  Expresión  dos  xenes.
Transcrición  e  tradución
xenéticas  en  procariotas  e
eucarióticas.  O  código
xenético  na  información
xenética.

 B3.6.  Resolución  de  problemas
de xenética molecular.

 B3.4.  Determinar  as
características e as funcións dos
ARN.

 BB3.4.1.  Diferencia os tipos de
ARN e a función de cada un nos
procesos  de  transcrición  e
tradución.

 CAA

 BB3.4.2.  Recoñece e  indica  as
características  fundamentais  do
código  xenético,  e  aplica  ese
coñecemento  á  resolución  de
problemas  de  xenética
molecular.

 CAA

 CMCCT

 g

 m

 B3.5.  Expresión  dos  xenes.
Transcrición  e  tradución
xenéticas  en  procariotas  e
eucarióticas.  O  código
xenético  na  información
xenética.

 B3.6.  Resolución  de  problemas
de xenética molecular.

 B3.7. Regulación da expresión
xénica.

 B3.5.  Elaborar  e  interpretar
esquemas  dos  procesos de
replicación,  transcrición  e
tradución,  e  a  regulación  da
expresión xénica.

 BB3.5.1.  Interpreta  e  explica
esquemas  dos  procesos  de
replicación,  transcrición  e
tradución.

 CD

 CMCCT

 BB3.5.2.  Resolve  exercicios
prácticos  de  replicación,
transcrición  e  tradución,  e  de
aplicación do código xenético.

 CMCCT

 BB3.5.3. Identifica e distingue os
encimas principais  relacionados
cos  procesos  de  transcrición  e
tradución.

 CAA

CD
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 B3.8.  Mutacións:  tipos.
Axentes mutaxénicos.

 B3.6.  Definir  o  concepto  de
mutación  e  distinguir  os
principais  tipos  e  axentes
mutaxénicos.

 BB3.6.1.  Describe  o  concepto
de mutación e establece a súa
relación  cos  fallos  na
transmisión  da  información
xenética.

 CCL 

 BB3.6.2. Clasifica as mutacións
e  identifica  os  axentes
mutaxénicos máis frecuentes.

 CAA

 CSC

 h

 l
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 B3.9. Mutacións e cancro.

 B3.10.  Implicacións  das
mutacións  na  evolución  e  na
aparición de novas especies.

 B3.7.  Relacionar  mutación  e
cancro.  Destacar  a  importancia
das mutacións na evolución das
especies.

 BB3.7.1. Asocia a relación entre
a  mutación  e  o  cancro,  e
determina os riscos que implican
algúns axentes mutaxénicos.

 CAA

 CSC

 CCEC

 BB3.7.2. Destaca a importancia
das mutacións na evolución e na
aparición de novas especies.

 CAA

 CSC

 CCEC

 a

 g

 B3.11.  Enxeñaría  xenética.
Principais  liñas  actuais  de
investigación.  Organismos
modificados xeneticamente.

 B3.8.  Desenvolver  os  avances
máis  recentes  no  ámbito  da
enxeñaría xenética, así como as
súas aplicacións.

 BB3.8.1.  Resume  e  realiza
investigacións sobre as técnicas
desenvolvidas nos procesos de
manipulación  xenética  para  a
obtención  de  organismos
transxénicos.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 a

 c

 d

 B3.12.  Proxecto  xenoma:
repercusións  sociais  e
valoracións  éticas  da
manipulación  xenética  e  das
novas terapias xénicas.

 B3.9.  Analizar  os progresos no
coñecemento  do  xenoma
humano e a súa influencia nos
novos tratamentos.

 BB3.9.1.  Recoñece e  indica  os
descubrimentos  máis  recentes
sobre  o  xenoma  humano  e  as
súas  aplicacións  en  enxeñaría
xenética,  e  valora  as  súas
implicacións éticas e sociais.

 CSC

 CCEC

 b
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 B3.13.  Xenética  mendeliana.
Teoría  cromosómica  da
herdanza.  Determinismo  do
sexo  e  herdanza  ligada  ao
sexo e influída polo sexo.

 B3.10. Formular os principios da
xenética  mendeliana,  aplicando
as  leis  da  herdanza  na
resolución  de  problemas,  e
establecer  a  relación  entre  as
proporcións da descendencia e
a información xenética.

 BB3.10.1.  Analiza  e  predí
aplicando  os  principios  da
xenética  mendeliana,  os
resultados  de  exercicios  de
transmisión  de  caracteres
autosómicos, caracteres ligados
ao sexo e influídos polo sexo.

 CAA

 CMCCT

 b

 i

 B3.14. Evidencias do proceso
evolutivo.

 B3.11. Diferenciar evidencias do
proceso evolutivo.

 BB3.11.1. Argumenta evidencias
que demostran o feito evolutivo.

 CSIEE

 CCL 

 m  B3.15.  Darwinismo  e
neodarwinismo:  teoría
sintética da evolución.

 B3.12.  Recoñecer  e  diferenciar
os principios da teoría darwinista
e neodarwinista.

 BB3.12.1. Identifica os principios
da  teoría  darwinista  e
neodarwinista,  e  compara  as
súas diferenzas.

 CAA

 a  B3.16.  Xenética  de
poboacións.  Frecuencias
xénicas  e a súa relación  coa
evolución.

 B3.13.  Relacionar  o xenotipo e
as  frecuencias  xénicas  coa
xenética de poboacións e a súa
influencia na evolución.

 BB3.13.1.  Distingue os factores
que  inflúen  nas  frecuencias
xénicas.

 CMCCT

 BB3.13.2.  Comprende  e  aplica
modelos  de  estudo  das
frecuencias  xénicas  na
investigación  privada  e  en
modelos teóricos.

 CAA

 CMCCT

CSIEE

 d
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 B3.17.  A  mutación  e  a
recombinación  xénica  como
procesos que xeran cambios e
adaptacións.  Principios  da
selección natural.

 B3.14.  Recoñecer  e  indicar  a
importancia  da  mutación  e  a
recombinación como motores da
evolución.

 BB3.14.1. Ilustra a relación entre
mutación  e  recombinación,  o
aumento da diversidade e a súa
influencia  na  evolución  dos
seres vivos.

 CSC

 CCEC
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 B3.18.  Evolución  e
biodiversidade.

 B3.19.  Proceso  de
especiación.  Modelos  de
especiación.

 B3.15. Analizar os factores que
incrementan a biodiversidade e
a súa influencia no proceso de
especiación.

 BB3.15.1.  Distingue  tipos  de
especiación  e  identifica  os
factores  que  posibilitan  a
segregación  dunha  especie
orixinal  en  dúas  especies
diferentes.

 CCEC

 CAA

Bloque 4. O mundo dos microorganismos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

 l

 m

 B4.1. Microbioloxía.  Concepto
de  microorganismo.
Microorganismos  con
organización celular e sen ela.

 B4.1.  Diferenciar  os  tipos  de
microorganismos en función  da
súa organización celular.

 BB4.1.1.  Clasifica  os
microorganismos  no  grupo
taxonómico ao que pertencen.

 CSIEE

 e  B4.2.  Virus,  outras  formas
acelulares  e  partículas
infectivas subvirais.  Bacterias.
Fungos  microscópicos.
Protozoos.  Algas
microscópicas.

 B4.3.  Observación
microscópica  de  protozoos,
algas e fungos.

 B4.2.  Describir  as
características  estruturais  e
funcionais  dos  grupos  de
microorganismos.

 BB4.2.1. Analiza a estrutura e a
composición  dos
microorganismos  e  relaciónaas
coa súa función.

 CSIEE

 l

 m

 B4.4. Métodos de estudo dos
microorganismos.
Esterilización e pasteurización.

 B4.5.  Realización  de
experiencias  de  cultivo  de
microorganismos.

 B4.3. Identificar os métodos de
illamento, cultivo e esterilización
dos microorganismos.

 BB4.3.1.  Describe  técnicas
instrumentais  que  permiten  o
illamento,  o  cultivo  e  o  estudo
dos  microorganismos  para  a
experimentación biolóxica.

 CD

 CMCCT

 a

 l

 B4.6.  Microorganismos  nos
ciclos xeoquímicos.

 B4.4. Valorar a importancia dos
microorganismos  nos  ciclos
xeoquímicos.

 BB4.4.1.  Recoñece e  explica  o
papel  fundamental  dos
microorganismos  nos  ciclos
xeoquímicos.

 CCL 

 CMCCT

 b
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 B4.7.  Microorganismos  como
axentes  produtores  de
doenzas.

 B4.5.  Recoñecer  e numerar  as
doenzas  máis  frecuentes
transmitidas  polos
microorganismos,  utilizando  o
vocabulario  axeitado
relacionado con elas.

 BB4.5.1.  Relaciona  os
microorganismos  patóxenos
máis  frecuentes  coas  doenzas
que orixinan.

 CSC

 CD

 a

 c
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 B4.8. Biotecnoloxía. Utilización
dos  microorganismos  nos
procesos industriais:  produtos
elaborados por biotecnoloxía.

 B4.9.  Realización  de
experiencias  con
microorganismos
fermentadores.

 B4.6.  Avaliar as  aplicacións  da
biotecnoloxía  e  a  microbioloxía
na  industria  alimentaria  e
farmacéutica,  e  na  mellora  do
medio.

 BB4.6.1.  Analiza  a  intervención
dos  microorganismos  en
numerosos procesos naturais  e
industriais, e as súas numerosas
aplicacións

 CAA

 CCEC

 CSC

 CMCCT

 BB4.6.2.  Recoñece  e  identifica
os  tipos  de  microorganismos
implicados  en  procesos
fermentativos de  interese
industrial.

 CCEC

 CSC

 CMCCT

 BB4.6.3.  Valora  as  aplicacións
da biotecnoloxía  e a  enxeñaría
xenética  na  obtención  de
produtos  farmacéuticos,  en
medicina  e  en  biorremediación,
para o mantemento e a mellora
do medio.

 CD

 CMCCT

Bloque 5. O sistema inmunitario. A inmunoloxía e as súas aplicacións

 d  B5.1.  Concepto  actual  de  B5.1.  Desenvolver  o  concepto  BB5.1.1. Analiza os mecanismos  CAA
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inmunidade.  Sistema
inmunitario. Defensas internas
inespecíficas.

actual de inmunidade. de autodefensa dos seres vivos
e identifica os tipos de resposta
inmunitaria.

 CSIEE

 l

 i

 B5.2.  Inmunidade  específica:
características e tipos (celular
e  humoral).  Células
responsables.

 B5.3. Identificación de células
inmunitarias  mediante  a  súa
observación.

 B5.2.  Distinguir  inmunidade
inespecífica  e  específica,  así
como  as  súas  células
respectivas.

 BB5.2.1.  Describe  as
características e os métodos de
acción das células implicadas na
resposta inmune.

 CCL 

 i

 l

 B5.4. Mecanismo de acción da
resposta inmunitaria. Memoria
inmunolóxica.

 B5.3.  Discriminar  resposta
inmune primaria e secundaria.

 BB5.3.1.  Compara  as
características  da  resposta
inmune primaria e secundaria.

 CAA

 e

 g

 i

 B5.5.  Antíxenos  e  anticorpos.
Estrutura  dos  anticorpos.
Formas  de  acción.  A  súa
función na resposta inmune.

 B5.4.  Definir  os  conceptos  de
antíxeno  e  anticorpo,  e
identificar  a  estrutura  dos
anticorpos.

 BB5.4.1. Define os conceptos de
antíxeno  e  de  anticorpo,  e
recoñece  a  estrutura  e  a
composición  química  dos
anticorpos.

 CCL 

 CAA

 i

 l

 B5.6.  Reacción  antíxeno-
anticorpo:  tipos  e
características.

 B5.5.  Diferenciar  os  tipos  de
reacción antíxeno-anticorpo.

 BB5.5.1.  Clasifica  os  tipos  de
reacción  antíxeno-anticorpo  e
resume  as  características  de
cada un.

 CAA

 i

 l

 B5.7.  Inmunidade  natural  e
artificial ou adquirida. Soros e
vacinas. A súa importancia na
loita  contra  as  doenzas
infecciosas.

 B5.6.  Diferenciar  inmunidade
natural  e  artificial,  e  soro  e
vacina.

 BB5.6.1. Destaca a importancia
da  memoria  inmunolóxica  no
mecanismo  de  acción  da
resposta  inmunitaria  e  asóciaa
coa síntese de vacinas e soros.

 CAA

 m

 h

 ñ

 B5.8.  Disfuncións  e
deficiencias  do  sistema
inmunitario.  Alerxias  e
inmunodeficiencias.

 B5.9.  Sistema  inmunitario  e
cancro.

 B5.7. Investigar a relación entre
as  disfuncións  do  sistema
inmune  e  algunhas  patoloxías
frecuentes.

 BB5.7.1.  Resume  as  principais
alteracións  e  disfuncións  do
sistema inmunitario, e analiza as
diferenzas  entre  alerxias  e
inmunodeficiencias.

 CCL 

 CSIEE

 h

 g

 a

 B5.10.  A  SIDA  e  os  seus
efectos  no  sistema
inmunitario.

 B5.8. Analizar e describir o ciclo
do virus do VIH. 

 BB5.8.1.  Describe  o  ciclo  de
desenvolvemento do VIH.

 CAA

 CD

 CCL 

 e

 i

 B5.11. Doenzas autoinmunes.  B5.9.  Describir  o  proceso  de
autoinmunidade.

 BB5.9.1.  Clasifica  e  cita
exemplos  das  doenzas
85%autoinmunes  máis
frecuentes, así como os seus
efectos sobre a saúde.

 CSIEE

 CSC

 CCEC

 e

 a

 c

 B5.12. Anticorpos monoclonais
e enxeñaría xenética.

 B5.13. Transplante de órganos
e problemas de rexeitamento.
Reflexión ética sobre a doazón
de órganos, medula e sangue.

 B5.10. Argumentar e valorar os
avances  da  inmunoloxía  e  a
enxeñaría  xenética  nos
tratamentos  con  anticorpos
monoclonais  e  os  transplantes
de órganos, e a problemática do
rexeitamento.

 BB5.10.1. Recoñece e valora as
aplicacións da inmunoloxía e da
enxeñaría  xenética  para  a
produción  de  anticorpos
monoclonais.

 CSC

 CCEC

 BB5.10.2.  Describe  os
problemas  asociados  ao
transplante  de  órganos,  e
identifica as células que actúan.

 CAA

 CSC

 CCEC
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 BB5.10.3. Clasifica e entende os
tipos  de  transplantes,  e
relaciona  os  avances  neste
ámbito  co  impacto  futuro  na
doazón  de  órganos,  medula  e
sangue. 

 CSC

 CCEC
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Contidos Mínimos esixibles

Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Determinar as propiedades fisico-
químicas dos bioelementos que os fan indis-
pensables para a vida. Relacionar os enlaces 
químicos coas súa importancia biolóxica.

BB1.1. Describe técnicas instru-
mentais e métodos físicos e quími-
cos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioe-
lementos relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgáni-
cas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT,CD Propiedades fisicoquímicas dos bio-
elementos

B.1.2. Argumentar as razóns polas que a 
auga e os sales minerais son fundamentais 
nos procesos biolóxicos.

BB1.2 1. Relaciona a estrutura 
química da auga coas súas funcións 
biolóxicas.
BB1.2.2. Distingue os tipos de sales
minerais, e relaciona a composición
coa función.
BB1.2.3. Contrasta e realiza expe-
riencias dos procesos de difusión, 
osmose e diálise, e interpreta a súa 
relación coa concentración salina 
das células.

CAA,CMCCT,CD Estrutura e propiedades 
fisicoquímicas da auga e dos sales
minerais

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de mo-
léculas que constitúen a materia viva, e rela-
cionalos coas súas respectivas funcións bio-
lóxicas na célula.

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os ti-
pos de biomoléculas orgánicas, e 
relaciona a súa composición quími-
ca coa súa estrutura e coa súa fun-
ción.
BB1.3.2. Deseña e realiza experien-
cias identificando en mostras bio-
lóxicas a presenza de moléculas or-
gánicas.
BB1.3.3. Contrasta e relaciona os 
procesos de diálise, centrifugación 
e electroforese, e interpreta a 
súa85% relación coas biomoléculas 
orgánicas.

CAA,CSIEE,CMCCT,CD Tipos de moléculas que constitúen a 
materia viva e as súas funcións
principais

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que 
forman as macromoléculas biolóxicas e os 
enlaces que os unen.

BB1.4.1. Identifica os monómeros e
distingue os enlaces químicos que 
permiten a síntese das macromo-
léculas: enlaces O-glicosídico, enla-
ce éster, enlace peptídico e enlace 
O-nucleosídico.

CMCCT,CD, Principais monómeros que forman 
as macromoléculas biolóxicas

B1.5. Determinar a composición química e 
describir a función, a localización e exem-
plos das principais biomoléculas orgánicas.

BB1.5.1. Describe a composición e 
a función das principais biomolécu-
las orgánicas.

CCL , Composición e funcións das princi-
pais biomoléculas orgánicas

B1.6. Comprender e diferenciar a función 
biocatalizadora dos encimas, con valoración 
da súa importancia biolóxica.

BB1.6.1. Contrasta o papel funda-
mental dos encimas como biocatali-
zadores, e relaciona as súas propie-
dades coa súa función catalítica.

CAA,CMCCT Función biocatalizadora dos encimas

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas 
para o mantemento da vida.

BB1.7.1. Identifica os tipos de vita-
minas asociando a súa imprescindi-
ble función coas doenzas que pre-
veñen.

CAA,CCEC Importancia das vitaminas

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e 
de composición entre células procariotas e 
eucarióticas.

BB2.1.1. Compara unha célula pro-
cariota con unha eucariótica, e iden-
tifica os orgánulos citoplasmático 
presentes nelas.

CAA,CMCCT,CD, Diferenzas básicas entre células pro-
cariotas e eucariotas

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 
dunha célula eucariótica animal e dunha ve-
xetal, representar os seus orgánulos e descri-
bir a súa función.

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos
citoplasmáticos e recoñece as súas 
estructuras.
BB2.2.2. Analiza a relación entre a 
composición química, a estrutura e 
a ultraestructura dos orgánulos ce-
lulares, e a súa función.

CSIEE, CAA, Estrutura dunha célula eucariótica

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo CCL ,CD Ciclo celular
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B1.1. Determinar as propiedades fisico-
químicas dos bioelementos que os fan indis-
pensables para a vida. Relacionar os enlaces 
químicos coas súa importancia biolóxica.

BB1.1. Describe técnicas instru-
mentais e métodos físicos e quími-
cos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioe-
lementos relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgáni-
cas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT,CD Propiedades fisicoquímicas dos bio-
elementos

súas fases. celular, e explica os principais pro-
cesos que acontecen en cada unha.

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de di-
visión celular, e desenvolver os acontece-
mentos que teñen lugar en cada fase.

BB2.4.1. Recoñece en microfoto-
grafías e esquemas as fases da mito-
se e da meiose, e indica os aconte-
cementos básicos que se producen 
en cada unha.
BB2.4.2. Establece as analoxías e 
as diferenzas máis significativas en-
tre mitose e meiose.

CAA,CMCCT,CD,CSIEE Tipos de división celular

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa 
variabilidade xenética das especies.

BB2.5.1. Resume a relación da 
meiose coa reprodución sexual, o 
aumento da variabilidade xenética e
a posibilidade de evolución das es-
pecies.

CAA,CCL ,CMCCT Meiose e variabilidade xenética

B2.6. Examinar e comprender a importancia 
das membranas na regulación dos intercam-
bios celulares para o mantemento da vida, e 
realizar experiencias sobre a plasmolise e a 
turxescencia.

BB2.6.1. Compara e distingue os ti-
pos e os subtipos de transporte a 
través das membranas, e explica de-
talladamente as características de 
cada un.

CAA,CCL ,CSIEE, Procesos de intercambios celulares

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos 
de catabolismo e anabolismo, e establecer a 
relación entre ambos.

BB2.7.1. Define e interpreta os pro-
cesos catabólicos e os anabólicos, 
así como os intercambios enerxéti-
cos asociados a eles.

CAA,CSIEE,CCL , Diferenciar os procesos de catabolis-
mo e anabolismo

B2.8. Describir as fases da respiración celu-
lar, identificando rutas e produtos iniciais e 
finais.

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a 
nivel de orgánulo, o lugar onde se 
produce cada un destes procesos, e 
diferencian en cada caso as rutas 
principais de degradación e de sín-
tese, e os encimas e as moléculas 
máis importantes responsables dos 
devanditos procesos.

CAA,CMCCT Fases da respiración celular

B2.9. Diferenciar a vía aeróbica da anaeróbi-
ca.

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbi-
cas e anaeróbicas, e establece a súa 
relación co seu rendemento ener-
xético.
BB2.9.2. Valora a importancia das 
fermentacións en numerosos proce-
sos industriais, e recoñece as súas 
aplicacións.

CMCCT,CCEC,CSC

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen 
lugar en cada fase da fotosíntese.

BB2.10.1.Identifica e clasifica os ti-
pos de organismos fotosintéticos.
BB2.10.2. Localiza a nivel subcelu-
lar onde se leva a cabo cada fase, e 
destaca os procesos que teñen lugar.

CAA,CSIEE, Fases da fotosíntese

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da 
fotosíntese como proceso de biosíntese, indi-
vidual para os organismos pero tamén global
no mantemento da vida na Terra.

BB2.11.1. Contrasta a importancia 
biolóxica da fotosíntese para o 
mantemento da vida na Terra.

CSC,CCEC, Importancia da fotosíntese

B2.12. Argumentar a importancia da qui-
miosíntese.

BB2.12.1. Valora o papel biolóxico 
dos organismos quimiosintéticos. 

CCEC, Importancia da quimiosíntese

B3.1. Analizar o papel do ADN como porta-
dor da información xenética.

BB3.1.1. Describe a estrutura e a 
composición química do ADN, e re-
coñece a súa importancia biolóxica 
como molécula responsable do al-
macenamento, a conservación e a 
transmisión da información xenéti-
ca.

CCL ,CSC,CCEC O ADN como portador da informa-
ción xenética

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os
encimas implicados nela.

BB3.2.1. Diferencia as etapas da re-
plicación e identifica os encimas 
implicados nela.

CAA,CMCCT
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B1.1. Determinar as propiedades fisico-
químicas dos bioelementos que os fan indis-
pensables para a vida. Relacionar os enlaces 
químicos coas súa importancia biolóxica.

BB1.1. Describe técnicas instru-
mentais e métodos físicos e quími-
cos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioe-
lementos relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgáni-
cas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT,CD Propiedades fisicoquímicas dos bio-
elementos

B3.3. Establecer a relación do ADN coa sín-
tese de proteínas.

BB3.3.1. Establece a relación do 
ADN co proceso da síntese de pro-
teínas.

CAA,CMCCT O ADN e a síntese de proteínas

B3.4. Determinar as características e as fun-
cións dos ARN.

BB3.4.1. Diferencia os tipos de 
ARN e a función de cada un nos 
procesos de transcrición e tradu-
ción.
BB3.4.2. Recoñece e indica as ca-
racterísticas fundamentais do códi-
go xenético, e aplica ese coñece-
mento á resolución de problemas de
xenética molecular.

CAA,CMCCT O ARN

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos 
procesos de replicación, transcrición e tradu-
ción, e a regulación da expresión xénica.

BB3.5.1. Interpreta e explica esque-
mas dos procesos de replicación, 
transcrición e tradución.
BB3.5.2. Resolve exercicios prácti-
cos de replicación, transcrición e 
tradución, e de aplicación do código
xenético.
BB3.5.3. Identifica e distingue os 
encimas principais relacionados cos
procesos de transcrición e tradu-
ción.

CD,CMCCT,CAA Regulación da expresión xénica

B3.6. Definir o concepto de mutación e dist-
inguir os principais tipos e axentes mutaxé-
nicos.

BB3.6.1. Describe o concepto de 
mutación e establece a súa relación 
cos fallos na transmisión da infor-
mación xenética.
BB3.6.2. Clasifica as mutacións e 
identifica os axentes mutaxénicos 
máis frecuentes.

CCL,CAA,CSC Mutación e axentes mutaxénicos

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Desta-
car a importancia das mutacións na evolu-
ción das especies.

BB3.7.1. Asocia a relación entre a 
mutación e o cancro, e determina os
riscos que implican algúns axentes 
mutaxénicos.
BB3.7.2. Destaca a importancia das
mutacións na evolución e na apari-
ción de novas especies.

CAA,CSC,CCEC, Mutación e evolución

B3.8. Desenvolver os avances máis recentes 
no ámbito da enxeñaría xenética, así como 
as súas aplicacións.

BB3.8.1. Resume e realiza investi-
gacións sobre as técnicas desenvol-
vidas nos procesos de manipulación
xenética para a obtención de or-
ganismos transxénicos.

CSIEE,CSC,CCEC Enxeñaría xenética

B3.9. Analizar os progresos no coñecemento
do xenoma humano e a súa influencia nos 
novos tratamentos.

BB3.9.1. Recoñece e indica os des-
cubrimentos máis recentes sobre o 
xenoma humano e as súas aplica-
cións en enxeñaría xenética, e valo-
ra as súas implicacións éticas e so-
ciais.

CSC,CCEC Xenoma humano

B3.10. Formular os principios da xenética 
mendeliana, aplicando as leis da herdanza na
resolución de problemas, e establecer a rela-
ción entre as proporcións da descendencia e 
a información xenética.

BB3.10.1. Analiza e predí aplican-
do os principios da xenética mende-
liana, os resultados de exercicios de
transmisión de caracteres autosómi-
cos, caracteres ligados ao sexo e in-
fluídos polo sexo.

CAA,CMCCT Xenética mendeliana

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso 
evolutivo.

BB3.11.1. Argumenta evidencias 
que demostran o feito evolutivo.

CSIEE,CCL Probas da evolución

B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios 
da teoría darwinista e neodarwinista.

BB3.12.1. Identifica os principios 
da teoría darwinista e neodarwinis-
ta, e compara as súas diferenzas.

CAA, Teorías darwinista e neodarwinista

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuen-
cias xénicas coa xenética de poboacións e a 

BB3.13.1. Distingue os factores que
inflúen nas frecuencias xénicas.

CMCCT,CAA,CSIEE
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B1.1. Determinar as propiedades fisico-
químicas dos bioelementos que os fan indis-
pensables para a vida. Relacionar os enlaces 
químicos coas súa importancia biolóxica.

BB1.1. Describe técnicas instru-
mentais e métodos físicos e quími-
cos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioe-
lementos relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgáni-
cas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT,CD Propiedades fisicoquímicas dos bio-
elementos

súa influencia na evolución. BB3.13.2. Comprende e aplica mo-
delos de estudo das frecuencias xé-
nicas na investigación privada e en 
modelos teóricos.

B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da 
mutación e a recombinación como motores 
da evolución.

BB3.14.1. Ilustra a relación entre 
mutación e recombinación, o au-
mento da diversidade e a súa in-
fluencia na evolución dos seres vi-
vos.

CSC,CCEC, Mutación e evolución

B3.15. Analizar os factores que incrementan 
a biodiversidade e a súa influencia no proce-
so de especiación.

BB3.15.1. Distingue tipos de espe-
ciación e identifica os factores que 
posibilitan a segregación dunha es-
pecie orixinal en dúas especies dife-
rentes.

CCEC,CAA,

B4.1. Diferenciar os tipos de microorganis-
mos en función da súa organización celular.

BB4.1.1. Clasifica os microorganis-
mos no grupo taxonómico ao que 
pertencen.

CSIEE, Clasificación dos microorganismos

B4.2. Describir as características estruturais 
e funcionais dos grupos de microorganismos.

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a 
composición dos microorganismos 
e relaciónaas coa súa función.

CSIEE,

B4.3. Identificar os métodos de illamento, 
cultivo e esterilización dos microorganis-
mos.

BB4.3.1. Describe técnicas instru-
mentais que permiten o illamento, o
cultivo e o estudo dos microor-
ganismos para a experimentación 
biolóxica.

CD,CMCCT Métodos de cultivo de microorganis-
mos

B4.4. Valorar a importancia dos microor-
ganismos nos ciclos xeoquímicos.

BB4.4.1. Recoñece e explica o pa-
pel fundamental dos microorganis-
mos nos ciclos xeoquímicos.

CCL ,CMCCT Microorganismos nos ciclos xeo-
químicos

B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis 
frecuentes transmitidas polos microorganis-
mos, utilizando o vocabulario axeitado rela-
cionado con elas.

BB4.5.1. Relaciona os microor-
ganismos patóxenos máis frecuen-
tes coas doenzas que orixinan.

CSC,CD Doenzas máis frecuentes transmiti-
das polos microorganismos

B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía
e a microbioloxía na industria alimentaria e 
farmacéutica, e na mellora do medio.

BB4.6.1. Analiza a intervención dos
microorganismos en numerosos 
procesos naturais e industriais, e as 
súas numerosas aplicacións
BB4.6.2. Recoñece e identifica os 
tipos de microorganismos implica-
dos en procesos fermentativos de 
interese industrial.
BB4.6.3. Valora as aplicacións da 
biotecnoloxía e a enxeñaría xenéti-
ca na obtención de produtos farma-
céuticos, en medicina e en biorre-
mediación, para o mantemento e a 
mellora do medio.

CAA,CCEC,CSC,CMCCT Aplicacións básicas da biotecnoloxía
e a microbioloxía

B5.1. Desenvolver o concepto actual de in-
munidade.

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de
autodefensa dos seres vivos e iden-
tifica os tipos de resposta inmunita-
ria.

CAA,CSIEE Inmunidade

B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e 
específica, así como as súas células respecti-
vas.

BB5.2.1. Describe as características
e os métodos de acción das células 
implicadas na resposta inmune.

CCL , Tipos de inmunidade

B5.3. Discriminar resposta inmune primaria 
e secundaria.

BB5.3.1. Compara as características
da resposta inmune primaria e se-
cundaria.

CAA, Tipos de resposta inmune

B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e an-
ticorpo, e identificar a estrutura dos anticor-
pos.

BB5.4.1. Define os conceptos de 
antíxeno e de anticorpo, e recoñece 
a estrutura e a composición química
dos anticorpos.

CCL ,CAA Antíxeno e Anticorpo

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción an- BB5.5.1. Clasifica os tipos de reac- CAA, Reacción antíxeno-anticorpo
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B1.1. Determinar as propiedades fisico-
químicas dos bioelementos que os fan indis-
pensables para a vida. Relacionar os enlaces 
químicos coas súa importancia biolóxica.

BB1.1. Describe técnicas instru-
mentais e métodos físicos e quími-
cos que permiten o illamento das 
moléculas e a súa contribución ao 
grande avance da experimentación 
biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioe-
lementos relacionando cada un coa 
súa proporción e coa súa función 
biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces 
químicos que permiten a formación 
de moléculas inorgánicas e orgáni-
cas presentes nos seres vivos.

CAA,CMCCT,CD Propiedades fisicoquímicas dos bio-
elementos

tíxeno-anticorpo. ción antíxeno-anticorpo e resume as
características de cada un.

B5.6. Diferenciar inmunidade natural e arti-
ficial, e soro e vacina.

BB5.6.1. Destaca a importancia da 
memoria inmunolóxica no mecanis-
mo de acción da resposta inmunita-
ria e asóciaa coa síntese de vacinas 
e soros.

CAA Inmunidade natural e artificial

B5.7. Investigar a relación entre as disfun-
cións do sistema inmune e algunhas patolo-
xías frecuentes.

BB5.7.1. Resume as principais alte-
racións e disfuncións do sistema in-
munitario, e analiza as diferenzas 
entre alerxias e inmunodeficiencias.

CCL ,CSIEE,

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do
VIH. 

BB5.8.1. Describe o ciclo de desen-
volvemento do VIH.

CAA,CD,CCL VIH

B5.9. Describir o proceso de autoinmunida-
de.

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos 
das doenzas autoinmunes máis fre-
cuentes, así como os seus efectos 
sobre a saúde.

CSIEE,CSC,CCEC Autoinmunidade

B5.10. Argumentar e valorar os avances da 
inmunoloxía e a enxeñaría xenética nos tra-
tamentos con anticorpos monoclonais e os 
transplantes de órganos, e a problemática do 
rexeitamento.

BB5.10.1. Recoñece e valora as 
aplicacións da inmunoloxía e da en-
xeñaría xenética para a produción 
de anticorpos monoclonais.
BB5.10.2. Describe os problemas 
asociados ao transplante de órga-
nos, e identifica as células que ac-
túan.
BB5.10.3. Clasifica e entende os ti-
pos de transplantes, e relaciona os 
avances neste ámbito co impacto 
futuro na doazón de órganos, medu-
la e sangue.

CSC,CCEC,CAA Transplantes de órganos e rexeita-
mento
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

i,e B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto de 
bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos bioe-
lementos.
B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en bio-
loxía.
B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas 
de separación.

1,2,5,6

Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

i,l,e B1.4. Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e propieda-
des fisicoquímicas da auga que a fan unha molécula 
imprescindible para a vida. Funcións dos sales mine-
rais.
B1.5. Fisicoquímica das dispersións acuosas. Difu-
sión, osmose e diálise.

1,2,5,6

Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

d,g,i,l B1.6. Biomoléculas orgánicas: concepto, clasificación,
estrutura, propiedades e funcións biolóxicas de glíci-
dos, lípidos, prótidos e ácidos nucleicos.

1,2,5,6

Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

j B1.7. Encimas: concepto, clasificación, propiedades e 
funcións. Catálise enzimática. Activación e inhibicíón 
enzimática. Alosterismo.

1,2,5,6

Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

l,o B1.8. Vitaminas: concepto, clasificación e funcións. 1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

i,e B2.1. A célula como unidade estrutural e funcional dos
seres vivos. Teoría celular.
B2.2. Evolución dos métodos de estudo das células. 
Preparación e procesamento das mostras para a ob-
servación ao microscopioo óptico e electrónico.
B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, fun-
cións e propiedades das envolturas e dos orgánulos ce-
lulares.
B2.4. Modelos de organización celular en procariotas 
e eucarióticas. Células animais e vexetais.

2,3,4,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

d,e,l, B2.3. Morfoloxía celular. Composición, estrutura, fun-
cións e propiedades das envolturas e dos orgánulos ce-
lulares.
B2.4. Modelos de organización celular en procariotas 
e eucarióticas. Células animais e vexetais.
B2.5. Observación microscópica de células procariotas
e eucariotas tanto animais como vexetais.

2,3,4,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

i B2.6. Ciclo celular. 1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

e,l B2.7. División celular. Mitose en células animais e ve-
xetais.
B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para a 
reprodución sexual. Importancia da reprodución se-
xual na evolución dos seres vivos.
B2.9. Observación de células en mitose. Estudo das fa-
ses da división celular.

1,2,3,4,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

e B2.8. Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para a 
reprodución sexual. Importancia da reprodución se-
xual na evolución dos se85%res vivos.

1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

e,i,m B2.10. Importancia da membrana nos fenómenos de 
transporte. Tipos de transporte. Endocitose e exocito-
se.
B2.12. Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos e 
de regulación.

1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

j B2.11. Introdución ao metabolismo: catabolismo e 
anabolismo.

1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

e,i,f B2.13. Respiración celular: o seu significado biolóxi-
co. Orgánulos celulares implicados no proceso respira-
torio.

1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

i B2.14. Diferenzas entre as vías aeróbicas e anaeróbi-
cas.
B2.15. As fermentacións e as súas aplicacións. Ob-
servación do proceso de fermentación mediante léve-
dos.

1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

l B2.16. Fotosíntese: localización celular en procariotas 
e eucarióticas. Etapas do proceso fotosintético. Balan-

1,2,5,6
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Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

i,e B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto de 
bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos bioe-
lementos.
B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en bio-
loxía.
B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas 
de separación.

1,2,5,6

ce global.
Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

a,l B2.17. Importancia biolóxica da fotosíntese. 1,2,5,6

Bloque 2. A célula viva. Morfoloxía, 
estrutura e fisioloxía celular

e,i B2.18. Quimiosíntese. 1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución i,d B3.1. Xenética molecular. Importancia biolóxica do 
ADN como portador da información xenética. Con-
cepto de xene.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución l, B3.2. Replicación do ADN. Etapas da replicación. Di-
ferenzas entre o proceso replicativo entre eucarióticas 
e procariotas.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución i,l, B3.3. ARN: tipos e funcións.
B3.4. Fluxo da información xenética nos seres vivos.
B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e eucarióticas. O código 
xenético na información xenética.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución i, B3.3. ARN: tipos e funcións.
B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e eucarióticas. O código 
xenético na información xenética.
B3.6. Resolución de problemas de xenética molecular.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución g,m, B3.5. Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 
xenéticas en procariotas e eucarióticas. O código 
xenético na información xenética.
B3.6. Resolución de problemas de xenética molecular.
B3.7. Regulación da expresión xénica.

1,2,3,4,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución e,o B3.8. Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 1,2,5,6
Bloque 3. Xenética e evolución h,l,o B3.9. Mutacións e cancro.

B3.10. Implicacións das mutacións na evolución e na 
aparición de novas especies.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución a,g, B3.11. Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais de 
investigación. Organismos modificados xeneticamen-
te.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución a,c,d B3.12. Proxecto xenoma: repercusións sociais e valo-
racións éticas da manipulación xenética e das novas 
terapias xénicas.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución b,e,m B3.13. Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da 
herdanza. Determinismo do sexo e herdanza ligada ao 
sexo e influída polo sexo.

1,2,3,4,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución b,i B3.14. Evidencias do proceso evolutivo. 1,2,5,6
Bloque 3. Xenética e evolución m B3.15. Darwinismo e neodarwinismo: teoría sintética 

da evolución.
1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución a B3.16. Xenética de poboacións. Frecuencias xénicas e 
a súa relación coa evolución.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución d,e,l B3.17. A mutación e a recombinación xénica como 
procesos que xeran cambios e adaptacións. Principios 
da selección natural.

1,2,5,6

Bloque 3. Xenética e evolución l,a B3.18. Evolución e biodiversidade.
B3.19. Proceso de especiación. Modelos de especia-
ción.

1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

l,m B4.1. Microbioloxía. Concepto de microorganismo. 
Microorganismos con organización celular e sen ela.

1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

e B4.2. Virus, outras formas acelulares e partículas in-
fectivas subvirais. Bacterias. Fungos microscópicos. 
Protozoos. Algas microscópicas.
B4.3. Observación microscópica de protozoos, algas e 
fungos.

1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

l,m B4.4. Métodos de estudo dos microorganismos. Esteri-
lización e pasteurización.
B4.5. Realización de experiencias de cultivo de micro-
organismos.

1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

a,l B4.6. Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

b,c,d B4.7. Microorganismos como axentes produtores de 
doenzas.85%

1,2,5,6

Bloque 4. O mundo dos microorganis-
mos e súas aplicacións. Biotecnoloxía

a,c,g,o B4.8. Biotecnoloxía. Utilización dos microorganismos
nos procesos industriais: produtos elaborados por bio-

1,2,5,6
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Bloque 1. A base molecular e fisico-
química da vida

i,e B1.1. Compoñentes químicos da vida. Concepto de 
bioelemento. Tipos, propiedades e funcións dos bioe-
lementos.
B1.2. Os enlaces químicos e a súa importancia en bio-
loxía.
B1.3. Biomoléculas: concepto, clasificación e técnicas 
de separación.

1,2,5,6

tecnoloxía.
B4.9. Realización de experiencias con microorganis-
mos fermentadores.

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

d,e,b B5.1. Concepto actual de inmunidade. Sistema inmu-
nitario. Defensas internas inespecíficas.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

l,i B5.2. Inmunidade específica: características e tipos 
(celular e humoral). Células responsables.
B5.3. Identificación de células inmunitarias mediante 
a súa observación.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

i,l B5.4. Mecanismo de acción da resposta inmunitaria. 
Memoria inmunolóxica.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

e,g,i B5.5. Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos anticor-
pos. Formas de acción. A súa función na resposta in-
mune.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

i,l B5.6. Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e caracterís-
ticas.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

i,l, B5.7. Inmunidade natural e artificial ou adquirida. So-
ros e vacinas. A súa importancia na loita contra as do-
enzas infecciosas.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

m,h,o B5.8. Disfuncións e deficiencias do sistema inmunita-
rio. Alerxias e inmunodeficiencias.
B5.9. Sistema inmunitario e cancro.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

h,g,a B5.10. A SIDA e os seus efectos no sistema inmunita-
rio.

1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

e,i B5.11. Doenzas autoinmunes. 1,2,5,6

Bloque 5. O sistema inmunitario. A in-
munoloxía e as súas aplicacións

e,a,c B5.12. Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética.
B5.13. Transplante de órganos e problemas de rexeita-
mento. Reflexión ética sobre a doazón de órganos, me-
dula e sangue.

1,2,5,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Procedementos de avaliación

BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten 
o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da experimenta-
ción biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa propor-
ción e coa súa función biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
85%inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.2 1. Relaciona a estrutura química da auga coas súas funcións biolóxicas.
BB1.2.2. Distingue os tipos de sales minerais, e relaciona a composición coa fun-
ción.
BB1.2.3. Contrasta e realiza experiencias dos procesos de difusión, osmose e diáli-
se, e interpreta a súa relación coa concentración salina das células.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa
composición química coa súa estrutura e coa súa función.
BB1.3.2. Deseña e realiza experiencias identificando en mostras biolóxicas a pre-
senza de moléculas orgánicas.
BB1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos de diálise, centrifugación e electrofore-
se, e interpreta a súa relación coas biomoléculas orgánicas.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.4.1. Identifica os monómeros e distingue os enlaces químicos que permiten a 
síntese das macromoléculas: enlaces O-glicosídico, enlace éster, enlace peptídico e
enlace O-nucleosídico.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.5.1. Describe a composición e a función das principais biomoléculas orgáni-
cas.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.6.1. Contrasta o papel fundamental dos encimas como biocatalizadores, e re-
laciona as súas propiedades coa súa función catalítica.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas asociando a súa imprescindible función 
coas doenzas que preveñen.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.1.1. Compara unha célula procariota con unha eucariótica, e identifica os or-
gánulos citoplasmático presentes nelas.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.2.1. Esquematiza os orgánulos citoplasmáticos e recoñece as súas estructuras.
BB2.2.2. Analiza a relación entre a composición química, a estrutura e a ultraes-
tructura dos orgánulos celulares, e a súa función.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, e explica os principais procesos que 
acontecen en cada unha.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.4.1. Recoñece en microfotografías e esquemas as fases da mitose e da meiose,
e indica os acontecementos básicos que se producen en cada unha.
BB2.4.2. Establece as analoxías e as diferenzas máis significativas entre mitose e 
meiose.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.5.1. Resume a relación da meiose coa reprodución sexual, o aumento da va-
riabilidade xenética e a posibilidade de evolución das especies.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.6.1. Compara e distingue os tipos e os subtipos de transporte a través das 
membranas, e explica detalladamente as características de cada un.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.7.1. Define e interpreta os procesos catabólicos e os anabólicos, así como os 
intercambios enerxéticos asociados a eles.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de orgánulo, o lugar onde se produce cada 
un destes procesos, e diferencian en cada caso as rutas principais de degradación e 
de síntese, e os encimas e as moléculas máis importantes responsables dos devan-
ditos procesos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e anaeróbicas, e establece a súa relación co 
seu rendemento enerxético.
BB2.9.2. Valora a importancia das fermentacións en numerosos procesos indus-
triais, e recoñece as súas aplicacións.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.10.1.Identifica e clasifica os tipos de organismos fotosintéticos.
BB2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde se leva a cabo cada fase, e destaca os 
procesos que teñen lugar.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica da fotosíntese para o mantemento da 
vida na Terra.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g
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BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten 
o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da experimenta-
ción biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa propor-
ción e coa súa función biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
85%inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB2.12.1. Valora o papel biolóxico dos organismos quimiosintéticos. 1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.1.1. Describe a estrutura e a composición química do ADN, e recoñece a súa 
importancia biolóxica como molécula responsable do almacenamento, a conserva-
ción e a transmisión da información xenética.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.2.1. Diferencia as etapas da replicación e identifica os encimas implicados 
nela.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.3.1. Establece a relación do ADN co proceso da síntese de proteínas. 1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a función de cada un nos procesos de trans-
crición e tradución.
BB3.4.2. Recoñece e indica as características fundamentais do código xenético, e 
aplica ese coñecemento á resolución de problemas de xenética molecular.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos procesos de replicación, transcrición e 
tradución.
BB3.5.2. Resolve exercicios prácticos de replicación, transcrición e tradución, e de
aplicación do código xenético.
BB3.5.3. Identifica e distingue os encimas principais relacionados cos procesos de 
transcrición e tradución.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.6.1. Describe o concepto de mutación e establece a súa relación cos fallos na 
transmisión da información xenética.
BB3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica os axentes mutaxénicos máis frecuen-
tes.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.7.1. Asocia a relación entre a mutación e o cancro, e determina os riscos que 
implican algúns axentes mutaxénicos.
BB3.7.2. Destaca a importancia das mutacións na evolución e na aparición de no-
vas especies.

1,2,4,6 a,b,d,e,f

BB3.8.1. Resume e realiza investigacións sobre as técnicas desenvolvidas nos pro-
cesos de manipulación xenética para a obtención de organismos transxénicos.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

BB3.9.1. Recoñece e indica os descubrimentos máis recentes sobre o xenoma hu-
mano e as súas aplicacións en enxeñaría xenética, e valora as súas implicacións éti-
cas e sociais.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

BB3.10.1. Analiza e predí aplicando os principios da xenética mendeliana, os re-
sultados de exercicios de transmisión de caracteres autosómicos, caracteres ligados
ao sexo e influídos polo sexo.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.11.1. Argumenta evidencias que demostran o feito evolutivo. 1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

BB3.12.1. Identifica os principios da teoría darwinista e neodarwinista, e compara 
as súas diferenzas.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.13.1. Distingue os factores que inflúen nas frecuencias xénicas.
BB3.13.2. Comprende e aplica modelos de estudo das frecuencias xénicas na in-
vestigación privada e en modelos teóricos.85%

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.14.1. Ilustra a relación entre mutación e recombinación, o aumento da diver-
sidade e a súa influencia na evolución dos seres vivos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB3.15.1. Distingue tipos de especiación e identifica os factores que posibilitan a 
segregación dunha especie orixinal en dúas especies diferentes.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.1.1. Clasifica os microorganismos no grupo taxonómico ao que pertencen. 1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.2.1. Analiza a estrutura e a composición dos microorganismos e relaciónaas 
coa súa función.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.3.1. Describe técnicas instrumentais que permiten o illamento, o cultivo e o 
estudo dos microorganismos para a experimentación biolóxica.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.4.1. Recoñece e explica o papel fundamental dos microorganismos nos ciclos 
xeoquímicos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.5.1. Relaciona os microorganismos patóxenos máis frecuentes coas doenzas 
que orixinan.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.6.1. Analiza a intervención dos microorganismos en numerosos procesos na-
turais e industriais, e as súas numerosas aplicacións

1,2,3,5 a,b,c,g
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BB1.1. Describe técnicas instrumentais e métodos físicos e químicos que permiten 
o illamento das moléculas e a súa contribución ao grande avance da experimenta-
ción biolóxica.
BB1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos relacionando cada un coa súa propor-
ción e coa súa función biolóxica.
BB1.1.3. Discrimina os enlaces químicos que permiten a formación de moléculas 
85%inorgánicas e orgánicas presentes nos seres vivos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de microorganismos implicados en proce-
sos fermentativos de interese industrial.
BB4.6.3. Valora as aplicacións da biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na obten-
ción de produtos farmacéuticos, en medicina e en biorremediación, para o mante-
mento e a mellora do medio.

BB5.1.1. Analiza os mecanismos de autodefensa dos seres vivos e identifica os ti-
pos de resposta inmunitaria.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.2.1. Describe as características e os métodos de acción das células implicadas
na resposta inmune.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.3.1. Compara as características da resposta inmune primaria e secundaria. 1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e de anticorpo, e recoñece a estrutura e a
composición química dos anticorpos.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.5.1. Clasifica os tipos de reacción antíxeno-anticorpo e resume as característi-
cas de cada un.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.6.1. Destaca a importancia da memoria inmunolóxica no mecanismo de ac-
ción da resposta inmunitaria e asóciaa coa síntese de vacinas e soros.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.7.1. Resume as principais alteracións e disfuncións do sistema inmunitario, e 
analiza as diferenzas entre alerxias e inmunodeficiencias.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.8.1. Describe o ciclo de desenvolvemento do VIH. 1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.9.1. Clasifica e cita exemplos das doenzas autoinmunes máis frecuentes, así 
como os seus efectos sobre a saúde.

1,2,3,5 a,b,c,g

BB5.10.1. Recoñece e valora as aplicacións da inmunoloxía e da enxeñaría xenéti-
ca para a produción de anticorpos monoclonais.
BB5.10.2. Describe os problemas asociados ao transplante de órganos, e identifica 
as células que actúan.
BB5.10.3. Clasifica e entende os tipos de transplantes, e relaciona os avances neste
ámbito co impacto futuro na doazón de órganos, medula e sangue.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 85% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 10% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.
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Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo

• Gran grupo

• Grupo interclase

Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas.

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos
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• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor.

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet.

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario.

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas.

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis.

Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán

• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua
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Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

• Material do Proxecto Abalar

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia

Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.
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Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 

Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.
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Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese segun-
do as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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Ciencias da Terra e do Medio : 2º BACHARELATO

Introdución

A materia de Ciencias da Terra e do Medio Ambiente ten como eixe principal o uso que facemos
as persoas dos recursos que nos ofrece o noso planeta, un planeta finito que "utilizamos" como se 
fose ilimitado. Debe ser un instrumento para a comprensión do mundo que nos rodea e debe, tamén,
promover unha reflexión crítica acerca da problemática ambiental que leve o alumnado a exercer 
unha cidadanía con conciencia cívica responsable, inspirada en valores, actitudes e intereses que o 
leven a protexer e mellorar o medio natural e, consecuentemente, participar de forma solidaria no 
desenvolvemento e mellora do seu contorno social. 

A humanidade enfróntase a importantes retos no século XXI; entre eles, a procura de fontes al-
ternativas de enerxía, o abastecemento de materias primas, o quecemento global, a alteración da 
capa de ozono ou a perda da biodiversidade. Cómpre non esquecer toda a variabilidade de impactos 
ambientais que a humanidade, coas súas accións, provoca no medio natural, e que é necesario abor-
dar desde unha perspectiva integradora e holística e dun xeito interdisciplinario e sintético, que é, 
precisamente, unha característica inherente a esta materia do bacharelato: a aplicación de coñece-
mentos e competencias adquiridas doutras ciencias, principalmente da bioloxía, da xeoloxía, da físi-
ca e da química.

Coñecer a problemática ambiental e os avances científicos contribúe a facilitar a formulación de 
solucións integradoras entre desenvolvemento e ambiente, permitindo establecer unha xestión sus-
tentable do noso planeta, o que permitirá evitar, ou cando menos diminuír, o impacto sobre o medio 
dalgunhas actividades humanas.

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente aborda cuestións relacionadas coa comprensión do fun-
cionamento dos sistemas terrestres, as súas dinámicas e as súas interaccións desde a escala local, re-
xional ou global. Para o conseguir, cómpre unha reflexión científica, aplicando modelos teóricos e 
análises, coa finalidade de proporcionar unha visión que permita atopar un equilibrio entre o apro-
veitamento dos recursos e a sustentabilidade, así como comprender a realidade de xeito global e sis-
témico, e valorar o contorno e toda a problemática relacionada coa actividade humana. Para isto é 
necesario valorar os riscos e propor medidas de predición, prevención e corrección, que mitiguen o 
risco.

O desenvolvemento da materia implica utilizar de xeito sintético os coñecementos científicos 
adquiridos en cursos anteriores e outros que se adquiren dun xeito menos formal, xa que moitos dos 
temas que se estudan constitúen unha preocupación da sociedade actual e están cada vez máis pre-
sentes nos medios de comunicación social. Ademais, require relacionar de xeito explícito o estudo 
da ciencia, a técnica, a sociedade e o ambiente, coa finalidade de analizar as situacións e as opcións 
ou alternativas de xestión coas que se pode abordar toda a problemática ambiental á que se enfronta 
a humanidade na actualidade. 
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A materia divídese en sete bloques de contidos. No bloque I ("Medio ambiente e fontes de infor-
mación ambiental"), logo de definido o medio ambiente, os contidos céntranse na teoría de sistemas
e a súa metodoloxía de traballo, así como nas fontes de información ambiental. Trátase de pór á dis-
posición do alumnado as ferramentas básicas para abordar o estudo da Terra desde un punto de vista
sistémico, así como adquirir o coñecemento necesario para acceder con rigor ás fontes de informa-
ción ambiental.

O bloque 2 ("Dinámica dos sistemas fluídos") aborda contidos relacionados coa dinámica dos 
subsistemas terrestres fluídos, a atmosfera e a hidrosfera, como paso previo ao estudo dos bloques 3
("Contaminación atmosférica") e 4 ("Contaminación das augas"), nos que os contidos xirarán arre-
dor de toda a problemática ambiental relacionada coa contaminación dos anteditos subsistemas te-
rrestres: a contaminación atmosférica e a contaminación das augas.

O bloque 5  ("A xeosfera e os riscos xeolóxicos") trata contidos relacionados cos riscos xeolóxi-
cos internos e externos, facendo fincapé nas medidas de predición, prevención e corrección que se 
poden pór en práctica fronte a este tipo de impactos.

O bloque 6, co título de "Circulación de materia e enerxía na biosfera", inclúe contidos relacio-
nados coa composición, a estrutura e a dinámica dos ecosistemas, a importancia da biodiversidade e
a súa conservación e, finalmente, un análise sobre a situación de interfases como o solo e o medio 
litoral, que son moi fráxiles en relación á presión ás que os someten as actividades humanas, e que é
preciso valorar e conservar.

Por último, a modo de conclusión, o bloque 7 ("A xestión do planeta e o desenvolvemento sus-
tentable") ten como finalidade analizar modelos de xestión do planeta, investigar sobre a informa-
ción facilitada por diferentes instrumentos de avaliación ambiental e achegarse á lexislación en ma-
teria ambiental a nivel local, autonómico, estatal e internacional. En definitiva, trátase de reflexio-
nar con sentido crítico sobre a problemática ambiental á que se enfronta a sociedade utilizando dife-
rentes fontes de información.

Os bloques de contidos que se abordan en Bioloxía e Xeoloxía son os seguintes:

• Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental 

• Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos 

• Bloque 3. Contaminación atmosférica 

• Bloque 4. Contaminación das augas 

• Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos 

• Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera 

• Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable 
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Secuenciación e temporalización

1º Trimestre :

Bloques 1 e 6

2º Trimestre :

Bloques 2, 3 e 4

3º Trimestre :

Bloques 5 e 7

Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de información ambiental

 i

 l

 B1.1.  Concepto  de  medio
ambiente  e  dinámica  de
sistemas. Modelos da teoría de
Sistemas.

 B1.1.  Realizar  modelos  de
sistemas  considerando  as
variables,  analizando  a
interdependencia  dos  seus
elementos  e establecendo as súas
relacións causais.

 B1.1.1.  Contrasta  a
interdependencia  dos  elementos
dun  sistema  establecendo  as
súas relacións.

 CMCCT

 B1.1.2.  Elabora  modelos  de
sistemas  nos  que representa  as
relacións  causais,  interpretando
as  consecuencias  da  variación
dos distintos factores.

 CAA

 i

 l

 B1.2.  O  medio  natural  como
sistema. Aplicación da teoría de
sistemas ao sistema natural.

 B1.3.  Humanidade  e  medio
ambiente. Historia das relacións
da humanidade coa natureza.

 B1.2.  Aplicar  a  dinámica  de
sistemas  aos  cambios  ambientais
acontecidos como consecuencia da
aparición da vida e as actividades
humanas ao longo da historia.

 B1.2.1.  Analiza,  a  partir  de
modelos  sinxelos,  os  cambios
ambientais  que  tiveron  lugar
como consecuencia  da aparición
da vida  e da acción  humana ao
longo da historia.

 CCEC

 CAA

 i

 l

 B1.4.  Recursos naturais,  riscos
e impactos ambientais.

 B1.3. Identificar  recursos, riscos e
impactos, asociándoos á actividade
humana sobre o medio ambiente.

 B1.3.1.  Identifica  e  clasifica
recursos,  riscos  e  impactos
ambientais asociados.

 CMCCT

 g

 i

 l

 B1.5.  Fontes  de  información
ambiental. 

 B1.4.  Identificar  os  principais
instrumentos  de  información
ambiental.

 B1.4.1.  Coñece  e  enumera  os
principais métodos de información
ambiental.

 CMCCT

 CD

 B1.4.2.  Extrae conclusións sobre
cuestións  ambientais  a  partir  de
distintas fontes de información.

 CCL

 CD

 CSIEE

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos

 i

 l

 B2.1.  A  radiación  solar  como
recurso enerxético. 

 B2.1.  Identificar  os  efectos  da
radiación  solar  na  dinámica  das

 B2.1.1.  Valora  a  radiación  solar
como recurso enerxético.

 CMCCT

 CSC
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Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

 B2.2. As masas fluídas e a súa
relación  co  funcionamento  do
clima.

capas  fluídas,  no  clima  e  na
xeodinámica externa.

 B2.1.2.  Relaciona  a  radiación
solar  coa  dinámica  das  capas
fluídas e o clima.

 CMCCT

 B2.1.3.  Explica  a  relación  entre
radiación  solar  e  xeodinámica
externa.

 CMCCT

 i

 l

 B2.2. As masas fluídas e a súa
relación  co  funcionamento  do
clima.

 B2.2. Comprender o funcionamento
das  capas  fluídas  establecendo  a
súa relación co clima.

 B2.2.1.  Explica  a  dinámica  da
atmosfera  e  as  súas
consecuencias no clima. 

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B2.3.  Compoñentes  da
atmosfera,  orixe  e  importancia
biolóxica.

 B2.3.  Recoñecer  os  compoñentes
da  atmosfera  relacionándoos  coa
súa  procedencia  e  importancia
biolóxica.

 B2.3.1. Identifica os compoñentes
da atmosfera en relación coa súa
procedencia, a súa distribución e
a súa dinámica.

 CMCCT

 CAA

 B2.3.2.  Relaciona  os
compoñentes  da  atmosfera  coa
súa importancia biolóxica.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B2.4.  Capa  de  ozono:  orixe  e
importancia. 

 B2.5.  Diminución  da  capa  de
ozono:  efectos  e  medidas
preventivas.

 B2.4. Comprender a importancia da
capa de ozono e a súa orixe.

 B2.4.1.  Determina  a  importancia
da  capa  de  ozono  e  valora  os
efectos da súa diminución.

 CMCCT

 CSC

 B2.4.2.  Sinala  medidas  que
preveñen  a  diminución  da  capa
de ozono.

 CSIEE

 i

 l

 B2.6.  Efecto  invernadoiro:
relación  coa  vida  na  Terra.
Causas  e  consecuencias  do
aumento do efecto invernadoiro.

 B2.5. Determinar a orixe do efecto
invernadoiro e  a súa  relación  coa
vida na Terra.

 B2.5.1.  Valora  o  efecto
invernadoiro e a súa relación coa
vida na Terra.

 CMCCT

 CSC

 B2.5.2. Comprende e explica que
factores provocan o aumento do
efecto  invernadoiro  e  as  súas
consecuencias.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B2.7. A hidrosfera e o seu papel
como regulador climático.

 B2.6.  Comprender  o  papel  da
hidrosfera  como  regulador
climático.

 B2.6.1.  Razoa  o  funcionamento
da  hidrosfera  como  regulador
climático.

 CMCCT

 B2.6.2. Determina a influencia da
circulación oceánica no clima.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B2.8.  Relación  das  correntes
oceánicas  coa  circulación  dos
ventos e o clima e con algúns
fenómenos climáticos.

 B2.7.  Asociar  algúns  fenómenos
climáticos  coas  correntes
oceánicas  (ou  a  temperatura
superficial da auga).

 B2.7.1. Explica a relación entre as
correntes oceánicas e fenómenos
como  "El  Niño"  e  os  furacáns,
entre outros.

 CMCCT

 B2.7.2.  Asocia  as  correntes
oceánicas  coa  circulación  dos
ventos e o clima.

 CMCCT

 i

 l

 B2.9.  Formación  das
precipitacións.  Tipos  de
precipitacións.

 B2.10. Interpretación de mapas
meteorolóxicos.

 B2.8.  Explicar  a  formación  de
precipitacións  en  relación  aos
movementos  de  masas  de  aire  e
interpretar mapas meteorolóxicos.

 B2.8.1. Relaciona a circulación de
masas  de  aire  cos  tipos  de
precipitacións.

 CMCCT

 B2.8.2.  Interpreta  mapas
meteorolóxicos.

 CMCCT

 CAA

Páxina 184 de 226



Ciencias da Terra e do Medio Ambiente. 2º de bacharelato

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias
Clave

 b
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 B2.11.  Os  riscos  climáticos,
causas  e  consecuencias.
Medidas  de  predición,
prevención e corrección.

 B2.9.  Identificar  os  riscos
climáticos,  valorando  os  factores
que  contribúen  a  favorecelos  e  a
paliar os seus efectos.

 B2.9.1.  Relaciona  os  riscos
climáticos  cos  factores  que  os
orixinan  e  coas  súas
consecuencias.

 CMCCT

 CAA

 B2.9.2.  Propón  medidas  para
evitar ou diminuír os efectos dos
riscos climáticos.

 CSIEE

Bloque 3. Contaminación atmosférica

 i

 l

 p

 B3.1.  Orixe  e  efectos  da
contaminación atmosférica.

 B3.1.  Argumentar  a  orixe  da
contaminación  atmosférica  e
identificar  os  efectos  sociais,
ambientais  e  sanitarios  que
produce.

 B3.1.1.  Identifica  os  efectos
biolóxicos  da  contaminación
atmosférica.

 CMCCT

 B3.1.2.  Asocia  os  contaminantes
coa súa orixe e recoñece as súas
consecuencias  sociais,
ambientais e sanitarias.

 CMCCT

 CAA

 h

 i

 l

 B3.2.  Medidas  preventivas  e
correctoras  da  contaminación
atmosférica  e  do  efecto
invernadoiro.

 B3.2.  Propor  medidas  que
favorecen  a  diminución  da
contaminación  atmosférica  e  do
efecto invernadoiro.

 B3.2.1.  Describe  medidas  que
preveñen  ou  atenúan  a
contaminación  atmosférica  e  o
efecto invernadoiro.

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

 i

 l

 B3.1.  Orixe  e  efectos  da
contaminación atmosférica.

 B3.3.  Factores  que  inflúen  na
dispersión  dos  contaminantes
atmosféricos.

 B3.3.  Relacionar  a  contaminación
atmosférica  cos  seus  efectos
biolóxicos  e con certas condicións
meteorolóxicas e/ou topográficas.

 B3.3.1.  Relaciona  o  grao  de
contaminación  con  certas
condicións  meteorolóxicas  e/ou
topográficas.

 CMCCT

 CAA

 B3.3.2.  Explica  os  efectos
biolóxicos  producidos  pola
contaminación atmosférica.

 CMCCT

 i

 l

 B3.4. Efectos da contaminación
atmosférica segundo o seu raio
de influencia.

 B3.4.  Clasificar  os  efectos  locais,
rexionais  e  globais  da
contaminación atmosférica.

 B3.4.1.  Describe  os  efectos
locais,  rexionais  e  globais
ocasionados  pola  contaminación
do aire.

 CMCCT

 i

 l

 B3.5.  Ozono  troposférico  e
ozono estratosférico.

 B3.5. Distinguir a orixe e os efectos
do ozono troposférico e do ozono
estratosférico.

 B3.5.1.  Distingue  a  orixe  e  os
efectos  do  ozono  troposférico  e
do estratosférico.

 CMCCT

Bloque 4. Contaminación das augas

 i

 l

 B4.1. Ciclo hidrolóxico.

 B4.2.  Orixe  e  efectos  da
contaminación  das  augas
superficiais e subterráneas.

 B4.1.  Clasificar  os  contaminantes
da auga en relación á súa orixe e
aos seus efectos. 

 B4.1.1. Coñece e describe a orixe
e  os  efectos  da  contaminación
das  augas  superficiais  e
subterráneas. 

 CMCCT

 B4.1.2.  Relaciona  os  principais
contaminantes  da  auga  coa  súa
orixe e cos seus efectos.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B4.3. Parámetros de medida da
calidade da auga.

 B4.2.  Coñecer  os  indicadores  de
calidade da auga.

 B4.2.1.  Coñece  e  describe  os
principais indicadores de calidade
da auga.

 CMCCT
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 B4.2.  Orixe  e  efectos  da
contaminación  das  augas
superficiais e subterráneas.

 B4.4.  Prevención  e  corrección
da contaminación da auga.

 B4.3. Valorar as repercusións para
a humanidade da contaminación da
auga,  e  propón  medidas  que  a
eviten ou diminúan.

 B4.3.1.  Describe  o  proceso  de
eutrofización das augas e valora
as súas consecuencias.

 CMCCT

 CAA

 B4.3.2.  Propón  actitudes  e
accións  individuais,  estatais  e
intergobernamentais, que reduzan
as  repercusións  ambientais  da
contaminación da auga.

 CMCCT

 CSIEE

 CSC

 i

 l

 B4.5. Sistemas de tratamento e
depuración das augas.

 B4.4.  Coñecer  os  sistemas  de
potabilización  e  depuración  das
augas residuais. 

 B4.4.1. Esquematiza as fases de
potabilización  e  depuración  da
auga nunha EDAR.

 CMCCT

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos

 i

 l

 B5.1.  Xeosfera:  soporte  dos
restantes  subsistemas
terrestres.

 B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa
relación  cos  fluxos  de  enerxía
terrestres.

 B5.1.  Relacionar  os  fluxos  de
enerxía e os riscos xeolóxicos.

 B5.1.1.  Identifica  as
manifestacións da enerxía interna
da  Terra  e  a  súa  relación  cos
riscos xeolóxicos.

 CMCCT

 CAA

 h

 i

 l

 B5.3.  Orixe  dos  riscos
xeolóxicos internos.

 B5.2.  Identificar  os  factores  que
determinan,  favorecen  e  atenúan
os  riscos  xeolóxicos  sísmico  e
volcánico.

 B5.2.1.  Explica  a  orixe  e  os
factores que determinan os riscos
sísmico e volcánico.

 CMCCT

 CAA

 h

 i

 l

 m

 p

 B5.4.  Métodos  de  predición  e
prevención  dos  riscos
xeolóxicos.

 B5.5.  Danos  orixinados  polos
riscos xeolóxicos.

 B5.3.  Identificar  os  danos  que
producen  os  riscos  xeolóxicos,  e
determinar métodos de predición e
prevención.

 B5.3.1.  Coñece  os  métodos  de
predición e prevención dos riscos
xeolóxicos.

 CMCCT

 CSIEE

 B5.3.2.  Relaciona  os  riscos
xeolóxicos  cos  danos  que
producen.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B5.6.  O  relevo  como
consecuencia da interacción da
dinámica  interna  e  externa  do
planeta.

 B5.4. Comprender o relevo como a
interacción  da  dinámica  interna  e
externa.

 B5.4.1.  Interpreta  o  relevo  como
consecuencia  da  interacción  da
dinámica  interna  e  externa  do
planeta.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B5.7.  Riscos  asociados  aos
sistemas de ladeira e fluviais.

 B5.5.  Determinar  os  riscos
asociados aos sistemas de ladeira
e fluviais, e valorar os factores que
inflúen.

 B5.5.1.  Identifica  os  riscos
asociados  aos  sistemas  de
ladeira e fluviais, e comprende os
factores que interveñen.

 CMCCT

 CAA

 a

 h

 i

 l

 m

 p

 B5.8. Importancia da ordenación
do  territorio  na  prevención  dos
riscos xeolóxicos.

 B5.9. Impactos máis frecuentes
na paisaxe.

 B5.6.  Recoñecer  a  fraxilidade  da
paisaxe  fronte  aos  impactos
ambientais  e valorar  a ordenación
do  territorio  como  prevención  de
riscos.

 B5.6.1.  Valora  a  ordenación  do
territorio  como  método  de
prevención de riscos.

 CSC

 CSIEE

 CCEC

 B5.6.2.  Avalía  a  fraxilidade  da
paisaxe  e  os  impactos  máis
frecuentes que sofre.

 CSC

 CCEC

 i

 l

 B5.10.  Recursos  da  xeosfera:
problemas  ambientais
ocasionados  pola  súa
explotación.

 B5.7.  Recoñecer  os  recursos
minerais, os combustibles fósiles e
os impactos derivados do seu uso.

 B5.7.1.  Relaciona  a  utilización
dos principais recursos minerais e
enerxéticos  cos  problemas
ambientais  ocasionados  e  cos
riscos asociados.

 CMCCT

 CAA
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 B5.11.  Impactos  derivados  da
explotación  dos  recursos  da
xeosfera en Galicia.

 B5.8.  Identifica  os  impactos
derivados  da  explotación  dos
recursos da xeosfera en Galicia.

 B5.8.1.Coñece  os  principais
impactos  derivados  da
explotación  dos  recursos  da
xeosfera  no  seu  contorno  máis
próximo.

 CMCCT

 CCEC

 a

 b

 h

 i

 l

 p

 B5.12. Uso eficiente da enerxía
e dos recursos.

 B5.9.  Identificar  medidas  de  uso
eficiente da enerxía e dos recursos,
determinando os seus beneficios.

 B5.9.1. Valora o uso eficiente da
enerxía e dos recursos.

 CSC

 CCEC

 B5.9.2.  Avalía  as  medidas  que
promoven  un  uso  eficiente  da
enerxía e dos recursos.

 CSC

 CCEC

 CSIEE

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na biosfera

 i

 l

 B6.1.  Circulación  de  materia  e
enerxía na biosfera.

 B6.2.  Relacións  tróficas  nos
ecosistemas,  cadeas  e  redes
tróficas.  Representacións
gráficas.

 B6.3.  Factores  limitantes  da
produción primaria.

 B6.1.  Recoñecer  as  relacións
tróficas  dos  ecosistemas,
valorando a influencia dos factores
limitantes da produción  primaria e
daqueles  que  aumentan  a  súa
rendibilidade.

 B6.1.1.  Identifica  os  factores
limitantes da produción primaria e
aqueles  que  aumentan  a  súa
rendibilidade.

 CMCCT

 CAA

 B6.1.2. Esquematiza as relacións
tróficas dun ecosistema.

 CMCCT

 CAA

 B6.1.3.  Interpreta  gráficos,
pirámides,  cadeas  e  redes
tróficas.

 CMCCT

 CAA

 B6.1.4.  Explica  as  causas  da
diferenza  de  produtividade  en
mares e continentes.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do
osíxeno, o carbono, o nitróxeno,
o fósforo e o xofre.

 B6.2. Comprender a circulación de
bioelementos (sobre todo O, C, N,
P  e  S)  entre  os  subsistemas
terrestres.

 B6.2.1.  Esquematiza  os  ciclos
bioxeoquímicos  e  argumenta  a
importancia do seu equilibrio.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B6.5. Os ecosistemas no tempo:
sucesión,  autorregulación  e
regresión.

 B6.3. Comprender os cambios que
se  suceden  nos  ecosistemas  ao
longo do tempo.

 B6.3.1. Identifica os cambios que
se  producen  nas  sucesións
ecolóxicas e interpreta a variación
dos parámetros tróficos.

 CMCCT

 CAA

 h

 i

 l

 B6.6.  Autorregulación  dos
ecosistemas  e  repercusión  da
acción humana sobre eles.

 B6.4. Comprender os mecanismos
naturais  de  autorregulación  dos
ecosistemas  e  valorar  a
repercusión  da  acción  humana
sobre eles.

 B6.4.1.  Coñece  os  mecanismos
naturais  de  autorregulación  dos
ecosistemas.

 CMCCT

 CAA

 B6.4.2. Argumenta e relaciona as
actividades  humanas  coas
repercusións  na  dinámica  dos
ecosistemas.

 CMCCT

 CAA

 CSIEE

 a

 b

 h

 B6.7.  Concepto  de
biodiversidade.

 B6.8. Causas e repercusións da
perda da biodiversidade.

 B6.5.  Distinguir  a  importancia  da
biodiversidade  e  recoñecer  as
actividades  que  teñen  efectos
negativos sobre ela.

 B6.5.1.  Argumenta  a importancia
da biodiversidade e os riscos que
supón a súa diminución.

 CMCCT

 CCEC

 CSC
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 B6.5.2.  Relaciona  as  accións
humanas  coa  súa  influencia  na
biodiversidade do ecosistema.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B6.9. O solo como interfase.

 B6.10.  Edafoxénese e  tipos  de
solos.

 B6.6. Identificar os tipos de solo, en
relación coa litoloxía e o clima que
os orixinou.

 B6.6.1. Clasifica os tipos de solo
en relación coa litoloxía e o clima
que os orixina.

 CMCCT

 CAA

 b

 h

 i

 l

 p

 B6.11.  Usos  e  fraxilidade  do
solo como recurso.

 B6.7. Valorar o solo como recurso
fráxil e escaso.

 B6.7.1.  Valora  o  solo  como
recurso fráxil e escaso.

 CSC

 CCEC

 i

 l

 B6.12.  Impactos  sobre  o  solo.
Técnicas de valoración do grao
de alteración dun solo.

 B6.8.  Coñecer  técnicas  de
valoración  do  grao  de  alteración
dun solo.

 B6.8.1.  Identifica  o  grao  de
alteración  dun  solo  aplicando
distintas técnicas de valoración.

 CMCCT

 CSIEE

 a

 h

 i

 l

 p

 B6.13.  Impactos  sobre  a
biosfera  producidos  pola
deforestación,  a agricultura e a
gandaría.

 B6.9.  Analizar  os  problemas
ambientais  producidos  pola
deforestación,  a  agricultura  e  a
gandaría.

 B6.9.1.  Analiza  os  problemas
ambientais  producidos  pola
deforestación,  a  agricultura  e  a
gandaría.

 CMCCT

 CAA

 i

 l

 B6.14.  O  sistema  litoral  como
interfase.

 B6.10.  Comprender  as
características do sistema litoral.

 B6.10.1.  Coñece  as
características dos sistema litoral.

 CMCCT

 a

 h

 i

 l

 p

 B6.15.  Importancia  ecolóxica
dos recursos do sistema litoral,
impactos  derivados  da  súa
sobreexplotación.

 B6.11.  Analizar  e  valorar  a
evolución dos recursos pesqueiros.

 B6.11.1.  Valora  o  sistema  litoral
como  fonte  de  recursos  e
biodiversidade.

 CSC

 CCEC

 B6.11.2.  Relaciona  a
sobreexplotación  dos  recursos
pesqueiros  con  impactos  nas
zonas litorais.

 CMCCT

 CAA

 CCEC

 a

 b

 h

 i

 l

 p

 B6.16.  Importancia  da
conservación das zonas litorais.

 B6.12. Valorar a conservación das
zonas  litorais  polo  seu  elevado
valor ecolóxico.

 B6.12.1.  Establece a importancia
da  conservación  das  zonas
litorais.

 CCEC

 CSC

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvolvemento sustentable

 a

 b

 e

 h

 m

 B7.1.  Xestión  dos  impactos
ambientais;  alternativas  ante  a
problemática  ambiental:
desenvolvemento  incontrolado,
conservacionismo  e
desenvolvemento sustentable.

 B7.1. Establecer diferenzas entre o
desenvolvemento  incontrolado,  o
conservacionismo  e  o
desenvolvemento sustentable.

 B7.1.1. Distingue modelos de uso
dos  recursos  e  deseña  outros
sustentables.

 CMCCT

 CSIEE

 B7.1.2.  Argumenta  as  diferenzas
entre  o  desenvolvemento
incontrolado, o conservacionismo
e o desenvolvemento sustentable.

 CCL

 CSC

 CCEC
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 B7.2.  Avaliación  do  impacto
ambiental.

 B7.3.  Instrumentos  de  xestión
ambiental.

 B7.2. Coñecer algúns instrumentos
de avaliación ambiental.

 B7.2.1.  Analiza  a  información
facilitada por algúns instrumentos
de  avaliación  ambiental,  e
conclúe  impactos  e  medidas
correctoras.

 CD

 CAA

 CSIEE

 a

 b

 h

 m

 B7.4.  Relación  entre
desenvolvemento,  calidade  de
vida e problemas ambientais no
ámbito internacional.

 B7.3. Identificar a relación, a nivel
internacional,  entre  o
desenvolvemento  dos  países,  a
calidade  de  vida  e  os  problemas
ambientais.

 B7.3.1.  Analiza  o
desenvolvemento  dos  países  en
relación  con  problemas
ambientais  e  coa  calidade  de
vida.

 CSC

 CAA

 CSIEE

 a

 h

 i

 l

 B7.5.  Modelos  de  xestión  de
recursos.

 B7.4.  Determinar  a  orixe  dos
residuos, as consecuencias da súa
produción e do seu consumo, e as
alternativas á súa xestión.

 B7.4.1.  Relaciona  o  consumo
dalgúns  produtos  e  a
deterioración do medio.

 CMCCT

 CAA

 B7.4.2.  Expón  políticas
ambientais adecuadas á defensa
do medio.

 CCL

 CCEC

 CSIEE

 B7.4.3.  Argumenta  a  orixe  dos
residuos valorando a súa xestión.

 CCL

 CMCCT

 CAA

 a

 g

 i

 l

 p

 B7.2.  Avaliación  do  impacto
ambiental.

 B7.3.  Instrumentos  de  xestión
ambiental.

 B7.5.  Valorar a importancia do uso
de novas tecnoloxías nos estudos
ambientais  e interpretar  matrices
sinxelas  para  a  ordenación  do
territorio.

 B7.5.1.  Comprende  e  explica  a
importancia  do  uso  de  novas
tecnoloxías  nos  estudos
ambientais.

 CMCCT

 CCL

 CSC

 B7.5.2.  Analiza  a información de
matrices  sinxelas,  valorando  o
uso do territorio.

 CMCCT

 CAA

 a

 b

 d

 e

 h

 p

 B7.6. Influencia dos organismos
nacionais  e  internacionais  en
materia ambiental.

 B7.7. Lexislación ambiental.

 B7.6.  Coñecer  os  principais
organismos  nacionais  e
internacionais  en  materia
ambiental,  e a lexislación estatal e
autonómica sobre algúns impactos
ambientais.

 B7.6.1.  Coñece  e  explica  os
principais organismos nacionais e
internacionais, e a súa influencia
en materia ambiental.

 CD

 CCL

 CCEC

 B7.6.2.  Coñece  a  lexislación
española  e  galega sobre  algúns
impactos ambientais e as normas
de prevención aplicables.

 CCL

 CAA

 a

 b

 m

 p

 B7.8.  Protección  dos  espazos
naturais.

 B7.9.  Espazos  naturais  en
España  e,  en  particular,  en
Galicia.

 B7.7.  Valorar  a  protección  dos
espazos naturais.

 B7.7.1.  Argumenta  a  necesidade
de  protección  dos  espazos
naturais  e  as  súas
consecuencias;  en  particular,  os
do seu contorno máis próximo.

 CCL

 CSC

 CCEC
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Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe C_clave Contidos Mínimos esixibles

B1.1. Realizar modelos de sistemas consi-
derando as variables, analizando a interde-
pendencia dos seus elementos e establecen-
do as súas relacións causais.

B1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elemen-
tos dun sistema establecendo as súas relacións.
B1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que re-
presenta as relacións causais, interpretando as con-
secuencias da variación dos distintos factores.

CMCCT,CA
A

Teoría de sistemas

B1.2. Aplicar a dinámica de sistemas aos 
cambios ambientais acontecidos como con-
secuencia da aparición da vida e as activi-
dades humanas ao longo da historia.

B1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os 
cambios ambientais que tiveron lugar como conse-
cuencia da aparición da vida e da acción humana 
ao longo da historia.

CCEC,CAA Teoría de sistemas aplicada aos cam-
bios ambientais

B1.3. Identificar recursos, riscos e impac-
tos, asociándoos á actividade humana sobre 
o medio ambiente.

B1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e im-
pactos ambientais asociados.

CMCCT Definición de recursos, riscos e im-
pactos

B1.4. Identificar os principais instrumentos 
de información ambiental.

B1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos 
de información ambiental.
B1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións am-
bientais a partir de distintas fontes de información.

CMCCT,CD
,CCL,CSIEE

Instrumentos de información ambien-
tal

B2.1. Identificar os efectos da radiación so-
lar na dinámica das capas fluídas, no clima 
e na xeodinámica externa.

B2.1.1. Valora a radiación solar como recurso ener-
xético.
B2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica 
das capas fluídas e o clima.
B2.1.3. Explica a relación entre radiación solar e 
xeodinámica externa.

CMCCT,CS
C

Importancia da radiación solar na Te-
rra

B2.2. Comprender o funcionamento das ca-
pas fluídas establecendo a súa relación co 
clima.

B2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas 
consecuencias no clima. 

CMCCT,CA
A

Relación entre as capas fluídas e o 
clima

B2.3. Recoñecer os compoñentes da atmos-
fera relacionándoos coa súa procedencia e 
importancia biolóxica.

B2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en 
relación coa súa procedencia, a súa distribución e a
súa dinámica.
B2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera 
coa súa importancia biolóxica.

CMCCT,CA
A

Compoñentes da atmosfera

B2.4. Comprender a importancia da capa de
ozono e a súa orixe.

B2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono 
e valora os efectos da súa diminución.
B2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución 
da capa de ozono.

CMCCT,CS
C,CSIEE

Capa de ozono

B2.5. Determinar a orixe do efecto inverna-
doiro e a súa relación coa vida na Terra.

B2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa rela-
ción coa vida na Terra.
B2.5.2. Comprende e explica que factores provo-
can o aumento do efecto invernadoiro e as súas 
consecuencias.

CMCCT,CS
C,CAA

Efecto invernadoiro

B2.6. Comprender o papel da hidrosfera 
como regulador climático.

B2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera 
como regulador climático.
B2.6.2. Determina a influencia da circulación oceá-
nica no clima.

CMCCT,CA
A

Hidrosfera como regulador climático

B2.7. Asociar algúns fenómenos climáticos 
coas correntes oceánicas (ou a temperatura 
superficial da auga).

B2.7.1. Explica a relación entre as correntes oceá-
nicas e fenómenos como "El Niño" e os furacáns, 
entre outros.
B2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circula-
ción dos ventos e o clima.

CMCCT

B2.8. Explicar a formación de precipita-
cións en relación aos movementos de masas
de aire e interpretar mapas meteorolóxicos.

B2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire 
cos tipos de precipitacións.
B2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos.

CMCCT,CA
A

Factores meteorolóxicos

B2.9. Identificar os riscos climáticos, valo-
rando os factores que contribúen a favore-
celos e a paliar os seus efectos.

B2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores 
que os orixinan e coas súas consecuencias.
B2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os 
efectos dos riscos climáticos.

CMCCT,CA
A,CSIEE

Riscos climáticos

B3.1. Argumentar a orixe da contaminación
atmosférica e identificar os efectos sociais, 
ambientais e sanitarios que produce.

B3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da conta-
minación atmosférica.
B3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e 
recoñece as súas consecuencias sociais, ambientais
e sanitarias.

CMCCT,CA
A

Contaminación atmosférica

B3.2. Propor medidas que favorecen a di-
minución da contaminación atmosférica e 
do efecto invernadoiro.

B3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan
a contaminación atmosférica e o efecto invernadoi-
ro.

CMCCT,CA
A,CSIEE,

B3.3. Relacionar a contaminación atmos-
férica cos seus efectos biolóxicos e con cer-
tas condicións meteorolóxicas e/ou topo-
gráficas.

B3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con 
certas condicións meteorolóxicas e/ou topográfi-
cas.
B3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos 

CMCCT,CA
A

Efectos da contaminación atmosférica
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B1.1. Realizar modelos de sistemas consi-
derando as variables, analizando a interde-
pendencia dos seus elementos e establecen-
do as súas relacións causais.

B1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elemen-
tos dun sistema establecendo as súas relacións.
B1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que re-
presenta as relacións causais, interpretando as con-
secuencias da variación dos distintos factores.

CMCCT,CA
A

Teoría de sistemas

pola contaminación atmosférica.
B3.4. Clasificar os efectos locais, rexionais 
e globais da contaminación atmosférica.

B3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e 
globais ocasionados pola contaminación do aire.

CMCCT,

B3.5. Distinguir a orixe e os efectos do ozo-
no troposférico e do ozono estratosférico.

B3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono tro-
posférico e do estratosférico.

CMCCT Ozono troposférico e ozono estratos-
férico

B4.1. Clasificar os contaminantes da auga 
en relación á súa orixe e aos seus efectos. 

B4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da 
contaminación das augas superficiais e subterráne-
as. 
B4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da 
auga coa súa orixe e cos seus efectos.

CMCCT,CA
A

Contaminantes da auga

B4.2. Coñecer os indicadores de calidade 
da auga.

B4.2.1. Coñece e describe os principais indicado-
res de calidade da auga.

CMCCT Calidade da auga

B4.3. Valorar as repercusións para a hu-
manidade da contaminación da auga, e pro-
pón medidas que a eviten ou diminúan.

B4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das 
augas e valora as súas consecuencias.
B4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, es-
tatais e intergobernamentais, que reduzan as re-
percusións ambientais da contaminación da auga.

CMCCT,CA
A,CSIEE,CS
C

Contaminación da auga e saúde

B4.4. Coñecer os sistemas de potabilización
e depuración das augas residuais. 

B4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e 
depuración da auga nunha EDAR.

CMCCT Potabilización e depuración das augas
residuais

B5.1. Relacionar os fluxos de enerxía e os 
riscos xeolóxicos.

B5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía in-
terna da Terra e a súa relación cos riscos xeolóxi-
cos.

CMCCT,CA
A

B5.2. Identificar os factores que determi-
nan, favorecen e atenúan os riscos xeolóxi-
cos sísmico e volcánico.

B5.2.1. Explica a orixe e os factores que determi-
nan os riscos sísmico e volcánico.

CMCCT,CA
A

Riscos xeolóxicos sísmico e volcáni-
co

B5.3. Identificar os danos que producen os 
riscos xeolóxicos, e determinar métodos de 
predición e prevención.

B5.3.1. Coñece os métodos de predición e preven-
ción dos riscos xeolóxicos.
B5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos 
que producen.

CMCCT,CSI
EE,CAA

Métodos de predición e prevención 
dos riscos xeolóxicos

B5.4. Comprender o relevo como a interac-
ción da dinámica interna e externa.

B5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da 
interacción da dinámica interna e externa do plane-
ta.

CMCCT,CA
A

O relevo como a interacción da 
dinámica interna e externa

B5.5. Determinar os riscos asociados aos 
sistemas de ladeira e fluviais, e valorar os 
factores que inflúen.

B5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas 
de ladeira e fluviais, e comprende os factores que 
interveñen.

CMCCT,CA
A

Riscos asociados aos sistemas de la-
deira e fluviais

B5.6. Recoñecer a fraxilidade da paisaxe 
fronte aos impactos ambientais e valorar a 
ordenación do territorio como prevención 
de riscos.

B5.6.1. Valora a ordenación do territorio como 
método de prevención de riscos.
B5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impac-
tos máis frecuentes que sofre.

CSC,CSIEE,
CCEC

A paisaxe

B5.7. Recoñecer os recursos minerais, os 
combustibles fósiles e os impactos deri-
vados do seu uso.

B5.7.1. Relaciona a utilización dos principais re-
cursos minerais e enerxéticos cos problemas am-
bientais ocasionados e cos riscos asociados.

CMCCT,CA
A

Recursos minerais

B5.8. Identifica os impactos derivados da 
explotación dos recursos da xeosfera en Ga-
licia.

B5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da
explotación dos recursos da xeosfera no seu con-
torno máis próximo.

CMCCT,CC
EC

Impactos derivados da explotación 
dos recursos minerais

B5.9. Identificar medidas de uso eficiente 
da enerxía e dos recursos, determinando os 
seus beneficios.

B5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos re-
cursos.
B5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso 
eficiente da enerxía e dos recursos.

CSC,CCEC,
CSIEE

Uso eficiente da enerxía e dos recur-
sos

B6.1. Recoñecer as relacións tróficas dos 
ecosistemas, valorando a influencia dos fac-
tores limitantes da produción primaria e da-
queles que aumentan a súa rendibilidade.

B6.1.1. Identifica os factores limitantes da produ-
ción primaria e aqueles que aumentan a súa rendi-
bilidade.
B6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun eco-
sistema.
B6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e re-
des tróficas.
B6.1.4. Explica as causas da diferenza de produti-
vidade en mares e continentes.

CMCCT,CA
A

Relacións tróficas dos ecosistemas

B6.2. Comprender a circulación de bioele-
mentos (sobre todo O, C, N, P e S) entre os 
subsistemas terrestres.

B6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e 
argumenta a importancia do seu equilibrio.

CMCCT,CA
A

Ciclos bioxeoquímicos

B6.3. Comprender os cambios que se suce-
den nos ecosistemas ao longo do tempo.

B6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas 
sucesións ecolóxicas e interpreta a variación dos 
parámetros tróficos.

CMCCT,CA
A

Sucesións ecolóxicas

B6.4. Comprender os mecanismos naturais 
de autorregulación dos ecosistemas e valo-
rar a repercusión da acción humana sobre 
eles.

B6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorre-
gulación dos ecosistemas.
B6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades hu-
manas coas repercusións na dinámica dos ecosiste-
mas.

CMCCT,CA
A,CSIEE

Autorregulación dos ecosistemas
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B1.1. Realizar modelos de sistemas consi-
derando as variables, analizando a interde-
pendencia dos seus elementos e establecen-
do as súas relacións causais.

B1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elemen-
tos dun sistema establecendo as súas relacións.
B1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que re-
presenta as relacións causais, interpretando as con-
secuencias da variación dos distintos factores.

CMCCT,CA
A

Teoría de sistemas

B6.5. Distinguir a importancia da biodiver-
sidade e recoñecer as actividades que teñen 
efectos negativos sobre ela.

B6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversida-
de e os riscos que supón a súa diminución.
B6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa in-
fluencia na biodiversidade do ecosistema.

CMCCT,CC
EC,CSC,CA
A

Importancia da biodiversidade

B6.6. Identificar os tipos de solo, en rela-
ción coa litoloxía e o clima que os orixinou.

B6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa li-
toloxía e o clima que os orixina.

CMCCT,CA
A

Tipos de solo

B6.7. Valorar o solo como recurso fráxil e 
escaso.

B6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. CSC,CCEC O solo como recurso

B6.8. Coñecer técnicas de valoración do 
grao de alteración dun solo.

B6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo 
aplicando distintas técnicas de valoración.

CMCCT,CSI
EE

B6.9. Analizar os problemas ambientais 
producidos pola deforestación, a agricultura
e a gandaría.

B6.9.1. Analiza os problemas ambientais produci-
dos pola deforestación, a agricultura e a gandaría.

CMCCT,CA
A

Problemas ambientais producidos 
pola deforestación, a agricultura e a 
gandaría

B6.10. Comprender as características do 
sistema litoral.

B6.10.1. Coñece as características dos sistema lito-
ral.

CMCCT, Sistema litoral

B6.11. Analizar e valorar a evolución dos 
recursos pesqueiros.

B6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de re-
cursos e biodiversidade.
B6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos
pesqueiros con impactos nas zonas litorais.

CSC,CCEC,
CMCCT,CA
A

Recursos pesqueiros

B6.12. Valorar a conservación das zonas li-
torais polo seu elevado valor ecolóxico.

B6.12.1. Establece a importancia da conservación 
das zonas litorais.

CCEC,CSC Conservación das zonas litorais

B7.1. Establecer diferenzas entre o desen-
volvemento incontrolado, o conservacionis-
mo e o desenvolvemento sustentable.

B7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e 
deseña outros sustentables.
B7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvol-
vemento incontrolado, o conservacionismo e o de-
senvolvemento sustentable.

CMCCT,CSI
EE,CCL,CS
C,CCEC

Desenvolvemento incontrolado, o 
conservacionismo e o desenvolve-
mento sustentable

B7.2. Coñecer algúns instrumentos de ava-
liación ambiental.

B7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns
instrumentos de avaliación ambiental, e conclúe 
impactos e medidas correctoras.

CD,CAA,CS
IEE

Instrumentos de avaliación ambiental

B7.3. Identificar a relación, a nivel interna-
cional, entre o desenvolvemento dos países,
a calidade de vida e os problemas ambien-
tais.

B7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en 
relación con problemas ambientais e coa calidade 
de vida.

CSC,CAA,C
SIEE

B7.4. Determinar a orixe dos residuos, as 
consecuencias da súa produción e do seu 
consumo, e as alternativas á súa xestión.

B7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a 
deterioración do medio.
B7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á de-
fensa do medio.
B7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando 
a súa xestión.

CMCCT,CA
A,CCL,CCE
C,CSIEE,C
CL

Residuos

B7.5. Valorar a importancia do uso de no-
vas tecnoloxías nos estudos ambientais e in-
terpretar matrices sinxelas para a ordena-
ción do territorio.

B7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso 
de novas tecnoloxías nos estudos ambientais.
B7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas,
valorando o uso do territorio.

CMCCT,CC
L,CSC,CAA

B7.6. Coñecer os principais organismos na-
cionais e internacionais en materia ambien-
tal, e a lexislación estatal e autonómica so-
bre algúns impactos ambientais.

B7.6.1. Coñece e explica os principais organismos 
nacionais e internacionais, e a súa influencia en 
materia ambiental.
B7.6.2. Coñece a lexislación española e galega so-
bre algúns impactos ambientais e as normas de pre-
vención aplicables.

CD,CCL,CC
EC,CAA

Lexislación ambiental

B7.7. Valorar a protección dos espazos na-
turais.

B7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos 
espazos naturais e as súas consecuencias; en parti-
cular, os do seu contorno máis próximo.

CCL,CSC,C
CEC

Espazos naturais
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Actividades de Aprendizaxe

Bloque Obx. Contidos Actividades de aprendizaxe

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de infor-
mación ambiental

i,l B1.1. Concepto de medio ambiente e dinámica de siste-
mas. Modelos da teoría de Sistemas.

1,2,5,6

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de infor-
mación ambiental

i,l, B1.2. O medio natural como sistema. Aplicación da teoría 
de sistemas ao sistema natural.
B1.3. Humanidade e medio ambiente. Historia das rela-
cións da humanidade coa natureza.

1,2,5,6

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de infor-
mación ambiental

i,l B1.4. Recursos naturais, riscos e impactos ambientais. 1,2,5,6

Bloque 1. Medio ambiente e fontes de infor-
mación ambiental

g,i,l B1.5. Fontes de información ambiental. 1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.1. A radiación solar como recurso enerxético. 
B2.2. As masas fluídas e a súa relación co funcionamento 
do clima.

1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.2. As masas fluídas e a súa relación co funcionamento 
do clima.

1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.3. Compoñentes da atmosfera, orixe e importancia bio-
lóxica.

1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l, B2.4. Capa de ozono: orixe e importancia. 
B2.5. Diminución da capa de ozono: efectos e medidas 
preventivas.

1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.6. Efecto invernadoiro: relación coa vida na Terra. Cau-
sas e consecuencias do aumento do efecto invernadoiro.

1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.7. A hidrosfera e o seu papel como regulador climático. 1,2,5,6
Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.8. Relación das correntes oceánicas coa circulación dos

ventos e o clima e con algúns fenómenos climáticos.
1,2,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos i,l B2.9. Formación das precipitacións. Tipos de precipita-
cións.
B2.10. Interpretación de mapas meteorolóxicos.

1,2,3,4,5,6

Bloque 2. Dinámica dos sistemas fluídos b,i,l,q B2.11. Os riscos climáticos, causas e consecuencias. Medi-
das de predición , prevención e corrección.

1,2,5,6

Bloque 3. Contaminación atmosférica i,l,q B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica. 1,2,5,6
Bloque 3. Contaminación atmosférica h,i,l B3.2. Medidas preventivas e correctoras da contaminación 

atmosférica e do efecto invernadoiro.
1,2,5,6

Bloque 3. Contaminación atmosférica i,l B3.1. Orixe e efectos da contaminación atmosférica.
B3.3. Factores que inflúen na dispersión dos contaminan-
tes atmosféricos.

1,2,5,6

Bloque 3. Contaminación atmosférica i,l B3.4. Efectos da contaminación atmosférica segundo o seu
raio de influencia.

1,2,5,6

Bloque 3. Contaminación atmosférica i,l B3.5. Ozono troposférico e ozono estratosférico. 1,2,5,6
Bloque 4. Contaminación das augas i,l B4.1. Ciclo hidrolóxico.

B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas superfi-
ciais e subterráneas.

1,2,5,6

Bloque 4. Contaminación das augas i,l B4.3. Parámetros de medida da calidade da auga. 1,2,5,6
Bloque 4. Contaminación das augas h,i,l,q, B4.2. Orixe e efectos da contaminación das augas superfi-

ciais e subterráneas.
B4.4. Prevención e corrección da contaminación da auga.

1,2,5,6

Bloque 4. Contaminación das augas i,l B4.5. Sistemas de tratamento e depuración das augas. 1,2,3,4,5,6
Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos i,l B5.1. Xeosfera: soporte dos restantes subsistemas terres-

tres.
B5.2. Riscos xeolóxicos e a súa relación cos fluxos de 
enerxía terrestres

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos h,i,l B5.3. Orixe dos riscos xeolóxicos internos. 1,2,5,6
Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos h,i,l,m,q B5.4. Métodos de predición e prevención dos riscos xeo-

lóxicos.
B5.5. Danos orixinados polos riscos xeolóxicos.

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos i,l B5.6. O relevo como consecuencia da interacción da 
dinámica interna e externa do planeta.

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos i,l B5.7. Riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais. 1,2,5,6
Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos a,h,i,l,m,

q
B5.8. Importancia da ordenación do territorio na preven-
ción dos riscos xeolóxicos.
B5.9. Impactos máis frecuentes na paisaxe.

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos i,l, B5.10. Recursos da xeosfera: problemas ambientais oca-
sionados pola súa explotación.

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos a,h,i,l,q B5.11. Impactos derivados da explotación dos recursos da 
xeosfera en Galicia.

1,2,5,6

Bloque 5. A xeosfera e os riscos xeolóxicos a,b,h,i,l,q B5.12. Uso eficiente da enerxía e dos recursos. 1,2,3,4,5,6
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Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.1. Circulación de materia e enerxía na biosfera.
B6.2. Relacións tróficas nos ecosistemas, cadeas e redes 
tróficas. Representacións gráficas.
B6.3. Factores limitantes da produción primaria.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.4. Ciclos bioxeoquímicos do osíxeno, o carbono, o ni-
tróxeno, o fósforo e o xofre.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.5. Os ecosistemas no tempo: sucesión, autorregulación 
e regresión.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

h,i,l B6.6. Autorregulación dos ecosistemas e repercusión da 
acción humana sobre eles.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

a,b,h,i,l,q B6.7. Concepto de biodiversidade.
B6.8. Causas e repercusións da perda da biodiversidade.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.9. O solo como interfase.
B6.10. Edafoxénese e tipos de solos.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

b,h,i,l,q B6.11. Usos e fraxilidade do solo como recurso. 1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.12. Impactos sobre o solo. Técnicas de valoración do 
grao de alteración dun solo.

1,2,3,4,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

a,h,i,l,q B6.13. Impactos sobre a biosfera producidos pola defores-
tación, a agricultura e a gandaría.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

i,l B6.14. O sistema litoral como interfase. 1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

a,h,i,l,q B6.15. Importancia ecolóxica dos recursos do sistema lito-
ral, impactos derivados da súa sobreexplotación.

1,2,5,6

Bloque 6. Circulación de materia e enerxía na
biosfera

a,b,h,i,l,q B6.16. Importancia da conservación das zonas litorais. 1,2,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,b,e,h,m B7.1. Xestión dos impactos ambientais; alternativas ante a 
problemática ambiental: desenvolvemento incontrolado, 
conservacionismo e desenvolvemento sustentable.

1,2,3,4,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

g,i,l B7.2. Avaliación do impacto ambiental.
B7.3. Instrumentos de xestión ambiental.

1,2,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,b,h,m B7.4. Relación entre desenvolvemento, calidade de vida e 
problemas ambientais no ámbito internacional.

1,2,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,h,i,l B7.5. Modelos de xestión de recursos. 1,2,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,g,i,l,q B7.2. Avaliación do impacto ambiental.
B7.3. Instrumentos de xestión ambiental.

1,2,3,4,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,b,d,e,h,
q

B7.6. Influencia dos organismos nacionais e internacionais
en materia ambiental.
B7.7. Lexislación ambiental.

1,2,3,4,5,6

Bloque 7. A xestión do planeta e o desenvol-
vemento sustentable

a,b,m,q B7.8. Protección dos espazos naturais.
B7.9. Espazos naturais en España e, en particular, en Gali-
cia.

1,2,5,6
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Procedementos e Instrumentos de Avaliación

Estándares de aprendizaxe Instrumentos de avaliación Procedementos de avaliación

B1.1.1. Contrasta a interdependencia dos elementos dun sistema establecendo as 
súas relacións.
B1.1.2. Elabora modelos de sistemas nos que representa as relacións causais, inter-
pretando as consecuencias da variación dos distintos factores.

1,2,3,5 a,b,c,g

B1.2.1. Analiza, a partir de modelos sinxelos, os cambios ambientais que tiveron 
lugar como consecuencia da aparición da vida e da acción humana ao longo da his-
toria.

1,2,3,5 a,b,c,g

B1.3.1. Identifica e clasifica recursos, riscos e impactos ambientais asociados. 1,2,3,5 a,b,c,g

B1.4.1. Coñece e enumera os principais métodos de información ambiental.
B1.4.2. Extrae conclusións sobre cuestións ambientais a partir de distintas fontes 
de información.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.1.1. Valora a radiación solar como recurso enerxético.
B2.1.2. Relaciona a radiación solar coa dinámica das capas fluídas e o clima.
B2.1.3. Explica a relación entre radiación solar e xeodinámica externa.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.2.1. Explica a dinámica da atmosfera e as súas consecuencias no clima. 1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B2.3.1. Identifica os compoñentes da atmosfera en relación coa súa procedencia, a 
súa distribución e a súa dinámica.
B2.3.2. Relaciona os compoñentes da atmosfera coa súa importancia biolóxica.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.4.1. Determina a importancia da capa de ozono e valora os efectos da súa dimi-
nución.
B2.4.2. Sinala medidas que preveñen a diminución da capa de ozono.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.5.1. Valora o efecto invernadoiro e a súa relación coa vida na Terra.
B2.5.2. Comprende e explica que factores provocan o aumento do efecto inverna-
doiro e as súas consecuencias.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B2.6.1. Razoa o funcionamento da hidrosfera como regulador climático.
B2.6.2. Determina a influencia da circulación oceánica no clima.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.7.1. Explica a relación entre as correntes oceánicas e fenómenos como "El 
Niño" e os furacáns, entre outros.
B2.7.2. Asocia as correntes oceánicas coa circulación dos ventos e o clima.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.8.1. Relaciona a circulación de masas de aire cos tipos de precipitacións.
B2.8.2. Interpreta mapas meteorolóxicos.

1,2,3,5 a,b,c,g

B2.9.1. Relaciona os riscos climáticos cos factores que os orixinan e coas súas 
consecuencias.
B2.9.2. Propón medidas para evitar ou diminuír os efectos dos riscos climáticos.

1,2,3,5 a,b,c,g

B3.1.1. Identifica os efectos biolóxicos da contaminación atmosférica.
B3.1.2. Asocia os contaminantes coa súa orixe e recoñece as súas consecuencias 
sociais, ambientais e sanitarias.

1,2,3,5 a,b,c,g

B3.2.1. Describe medidas que preveñen ou atenúan a contaminación atmosférica e 
o efecto invernadoiro.

1,2,3,5 a,b,c,g

B3.3.1. Relaciona o grao de contaminación con certas condicións meteorolóxicas 
e/ou topográficas.
B3.3.2. Explica os efectos biolóxicos producidos pola contaminación atmosférica.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B3.4.1. Describe os efectos locais, rexionais e globais ocasionados pola contami-
nación do aire.

1,2,3,5 a,b,c,g

B3.5.1. Distingue a orixe e os efectos do ozono troposférico e do estratosférico. 1,2,3,5 a,b,c,g

B4.1.1. Coñece e describe a orixe e os efectos da contaminación das augas superfi-
ciais e subterráneas. 
B4.1.2. Relaciona os principais contaminantes da auga coa súa orixe e cos seus 
efectos.

1,2,3,5 a,b,c,g

B4.2.1. Coñece e describe os principais indicadores de calidade da auga. 1,2,3,5 a,b,c,g

B4.3.1. Describe o proceso de eutrofización das augas e valora as súas consecuen-
cias.
B4.3.2. Propón actitudes e accións individuais, estatais e intergobernamentais, que 
reduzan as repercusións ambientais da contaminación da auga.

1,2,3,5 a,b,c,g
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B4.4.1. Esquematiza as fases de potabilización e depuración da auga nunha 
EDAR.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.1.1. Identifica as manifestacións da enerxía interna da Terra e a súa relación cos
riscos xeolóxicos.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.2.1. Explica a orixe e os factores que determinan os riscos sísmico e volcánico. 1,2,3,5 a,b,c,g

B5.3.1. Coñece os métodos de predición e prevención dos riscos xeolóxicos.
B5.3.2. Relaciona os riscos xeolóxicos cos danos que producen.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.4.1. Interpreta o relevo como consecuencia da interacción da dinámica interna 
e externa do planeta.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.5.1. Identifica os riscos asociados aos sistemas de ladeira e fluviais, e compren-
de os factores que interveñen.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.6.1. Valora a ordenación do territorio como método de prevención de riscos.
B5.6.2. Avalía a fraxilidade da paisaxe e os impactos máis frecuentes que sofre.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B5.7.1. Relaciona a utilización dos principais recursos minerais e enerxéticos cos 
problemas ambientais ocasionados e cos riscos asociados.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.8.1.Coñece os principais impactos derivados da explotación dos recursos da xe-
osfera no seu contorno máis próximo.

1,2,3,5 a,b,c,g

B5.9.1. Valora o uso eficiente da enerxía e dos recursos.
B5.9.2. Avalía as medidas que promoven un uso eficiente da enerxía e dos recur-
sos.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B6.1.1. Identifica os factores limitantes da produción primaria e aqueles que au-
mentan a súa rendibilidade.
B6.1.2. Esquematiza as relacións tróficas dun ecosistema.
B6.1.3. Interpreta gráficos, pirámides, cadeas e redes tróficas.
B6.1.4. Explica as causas da diferenza de produtividade en mares e continentes.

1,2,3,5 a,b,c,g

B6.2.1. Esquematiza os ciclos bioxeoquímicos e argumenta a importancia do seu 
equilibrio.

1,2,3,5 a,b,c,g

B6.3.1. Identifica os cambios que se producen nas sucesións ecolóxicas e interpre-
ta a variación dos parámetros tróficos.

1,2,3,5 a,b,c,g

B6.4.1. Coñece os mecanismos naturais de autorregulación dos ecosistemas.
B6.4.2. Argumenta e relaciona as actividades humanas coas repercusións na 
dinámica dos ecosistemas.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B6.5.1. Argumenta a importancia da biodiversidade e os riscos que supón a súa di-
minución.
B6.5.2. Relaciona as accións humanas coa súa influencia na biodiversidade do 
ecosistema.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B6.6.1. Clasifica os tipos de solo en relación coa litoloxía e o clima que os orixina. 1,2,3,5 a,b,c,g

B6.7.1. Valora o solo como recurso fráxil e escaso. 1,2,3,5 a,b,c,g

B6.8.1. Identifica o grao de alteración dun solo aplicando distintas técnicas de va-
loración.

1,2,3,5 a,b,c,g

B6.9.1. Analiza os problemas ambientais producidos pola deforestación, a agricul-
tura e a gandaría.

1,2,3,5 a,b,c,g

B6.10.1. Coñece as características dos sistema litoral. 1,2,3,5 a,b,c,g

B6.11.1. Valora o sistema litoral como fonte de recursos e biodiversidade.
B6.11.2. Relaciona a sobreexplotación dos recursos pesqueiros con impactos nas 
zonas litorais.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B6.12.1. Establece a importancia da conservación das zonas litorais. 1,2,3,5 a,b,c,g

B7.1.1. Distingue modelos de uso dos recursos e deseña outros sustentables.
B7.1.2. Argumenta as diferenzas entre o desenvolvemento incontrolado, o conser-
vacionismo e o desenvolvemento sustentable.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B7.2.1. Analiza a información facilitada por algúns instrumentos de avaliación am-
biental, e conclúe impactos e medidas correctoras.

1,2,3,5 a,b,c,g

B7.3.1. Analiza o desenvolvemento dos países en relación con problemas ambien-
tais e coa calidade de vida.

1,2,3,5 a,b,c,g

B7.4.1. Relaciona o consumo dalgúns produtos e a deterioración do medio.
B7.4.2. Expón políticas ambientais adecuadas á defensa do medio.
B7.4.3. Argumenta a orixe dos residuos valorando a súa xestión.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B7.5.1. Comprende e explica a importancia do uso de novas tecnoloxías nos es- 1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g
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tudos ambientais.
B7.5.2. Analiza a información de matrices sinxelas, valorando o uso do territorio.

B7.6.1. Coñece e explica os principais organismos nacionais e internacionais, e a 
súa influencia en materia ambiental.
B7.6.2. Coñece a lexislación española e galega sobre algúns impactos ambientais e
as normas de prevención aplicables.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

B7.7.1. Argumenta a necesidade de protección dos espazos naturais e as súas con-
secuencias; en particular, os do seu contorno máis próximo.

1,2,3,4,5,6 a,b,c,d,e,f,g

Criterios de cualificación

Para superar a materia é necesario obter, cando menos, unha cualificación de "suficiente" en to-
dos e cada un dos exames que se propoñan. Isto suporá o 85% da nota final da avaliación. 

Así mesmo, é necesario presentar os traballos correspondentes en cada avaliación, cos contidos 
e o  formato acordados, e no prazo previsto. Este apartado suporá o 10% da nota de avaliación.

Valorarase negativamente a non asistencia a clase (sen causa xustificable) e non facer os deberes
propostos na planificación xeral. O 5% restante, polo tanto, correspóndese coa actitude na clase.

Concrecións Metodolóxicas que require a materia

Seguindo os principios metodolóxicos propostos a continuación, tratarase de empregar a maior 
variedade posible dos modelos metodolóxicos expostos co gallo de favorecer o interese e a integra-
ción do alumnado na materia.

Buscarase lograr a inmersión do alumnado nos contidos básicos dos diferentes bloques de conti-
dos, potenciando a sinerxia que debe establecerse no proceso de ensino-aprendizaxe entre o profe-
sor e o propio alumnado, procurando eliminar as barreiras que podan xurdir nese proceso para aca-
dar un ambiente óptimo de reflexión que permita implementar un sistema eficaz de diagnóstico que 
posibilite acadar unha proxección de futuro satisfactoria para o alumnado, aumentando a súa poten-
cialidade como persoa.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

• Modelo discursivo/expositivo

• Modelo experiencial

• Obradoiros

• Aprendizaxe cooperativa

• Actividade e experimentación

• Participación

• Motivación

• Personalización

• Inclusión

• Tarefas individuais

• Agrupamento flexible

• Parellas

• Pequeno grupo
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• Traballo por tarefas

• Traballo por proxectos

• Interacción

• Significatividade

• Funcionalidade

• Globalización

• Avaliación formativa

• Gran grupo

• Grupo interclase

Fomento da lectura e contribución ao Plan Lector

• Lectura dos diferentes libros de texto. Análise de cada parágrafo diferenciando os diferentes 
tipos de información que contén. Elaboración de mapas conceptuais e esquemas a partir des-
tas lecturas.

• Fomento da interpretación correcta dos exercicios de reforzo, repaso e avaliación

• Lectura e análise de textos divulgativos, de historia da ciencia e de noticias relacionadas cos 
contidos e obxectivos da materia. Elaboración de resumes e esquemas destes textos Resolu-
ción de cuestionarios sobre os mesmos

• Procura de información nos libros e en internet, orientando ao alumnado nos criterios a se-
guir na mesma

• Fomento da motivación para a lectura de textos por iniciativa propia do alumnado, procuran-
do a consideración da mesma coma unha actividade pracenteira e axeitada para o tempo de 
lecer

Fomento do uso das TIC

• Procura de información en internet na biblioteca ou nas aulas de informática, orientada e su-
pervisada polo profesor.

• Utilización de recursos didácticos en formato dixital, especialmente a través de internet.

• Elaboración de traballos en formato dixital, coa finalidade de incrementar a competencia do 
alumnado no manexo do software necesario.

• En todos os casos promocionarase a utilización do software libre e das enciclopedias abertas
e colaborativas (wikis) fronte ao software privativo e das enciclopedias pechadas.

• Este ámbito de actividades utilizarase tamén para a concienciación e adquisición de condu-
tas responsables no tocante ao aforro de enerxía, á redución do consumo de materias primas 
e a súa reciclaxe, á solidariedade e aos hábitos saudábeis.
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Contribución ao proxecto lingüístico

• Estimularase a comunicación oral e a escrita en galego, sen ser nunca este aspecto un factor 
para a cualificación

• Velarase pola corrección e eficacia na expresión oral e na escrita en galego e en castelán

• Utilizaranse cando sexa necesario materiais en linguas estranxeiras, especialmente inglés, 
estimulando ao alumnado á súa lectura e comprensión

• Procurarase un achegamento ao portugués a través de materiais nesta lingua

Materiais

• Libros de texto relacionados coa disciplina e o nivel

• Laboratorio do departamento

• Materiais didácticos audiovisuais ou en CD/DVD

• Aulas de informática e Biblioteca

• Material do Proxecto Abalar

Medidas de atención á diversidade

Terase en conta o tratamento da diversidade do alumnado con respecto ós diferentes ritmos de 
aprendizaxe que desenvolve cada alumno na aula.

Pártese da concepción global de que o profesor ten que orientar a súa intervención en función da
diversidade de formas de aprendizaxe que poidan darse entre os alumnos.

Para isto o profesor desenvolverá diferentes estratexias de ensino co obxectivo de facilitar a 
aprendizaxe dos alumnos en función das súas necesidades concretas.

Deste xeito os contidos trataranse en diferentes niveis:

• Na exposición e explicación dos temas así coma as actividades de síntese desenvolveranse 
os contidos básicos da unidade

• Noutras actividades cun nivel de dificultade máis elevado ampliarase o nivel dos contidos e 
habilidades dentro dos obxectivos xerais da materia
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Realizaranse actividades de reforzo na clase para os alumnos que presenten dificultades espe-
ciais no desenvolvemento do traballo e na adquisición dos obxectivos mínimos.

Nos casos de que estas dificultades sexan máis importantes, valórase na Xunta de Avaliación a 
conveniencia de que o alumno asista ás clases de reforzo organizadas polo Departamento de Orien-
tación ou de deseñar un proxecto persoal de Adaptación Curricular.

Actividades de reforzo e recuperación das avaliacións pendentes

Cara final de curso, os alumnos que non teñan superado unha avaliación poderán realizar un 
exame de recuperación da materia suspensa na que se comprobarán os contidos mínimos. A entrega 
de traballos é obrigatoria ó final de curso.

No caso dalgún tipo de dificultade particular do alumno nalgunha parte da materia esta poderá 
ser recuperada mediante a realización de traballos.

Os alumnos que a final de curso teñan máis de unha avaliación suspensa quedarán pendentes 
para o exame extraordinario. Para a avaliación extraordinaria deberán entregar os traballos non pre-
sentados durante o curso.

Recuperación das materias pendentes de cursos anteriores

Será mediante a realización de dúas probas parciais ao longo do curso e unha proba final de toda
a materia en maio, a máis dunha proba extraordinaria en setembro.

ACTIVIDADES DE REPASO

As actividades de repaso consistirán na realización dos exercicios de cada unidade e tra-
ballos de repaso nalgúns dos temas.

Estes exercicios serán revisados e polo profesor que imparte estas materias, ou polo xefe 
de departamento, en función da dispoñibilidade dun ou doutro.

AVALIACIÓN

A avaliación basearase fundamentalmente na cualificación das probas escritas estableci-
das. 
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Tamén se terá en conta a realización con puntualidade dos exercicios de repaso e máis o 
interese e acerto nos mesmos a máis a valoración dos traballos de repaso propostos.

Os criterios de avaliación e os contidos mínimos serán os mesmos que se indican na pro-
gramación xeral da materia.

Actividades complementarias e extraescolares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese segun-
do as ofertas e posibilidades do centro e do alumnado.
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ANEXO I : Actividades de Aprendizaxe

Por actividade de aprendizaxe enténdese todas aquelas accións que realiza o alumno como parte 
do proceso instrutivo que segue, xa sexa na aula ou en calquera outro lugar. O profesor organiza o 
proceso instrutivo e cada unha das sesións ou clases ao redor dunha serie de actividades didácticas, 
que, ao ser implementadas, adquiren o seu pleno valor de actividades de aprendizaxe. Con frecuen-
cia, o termo emprégase como equivalente a tarefa didáctica. Noutras ocasións, a actividade enténde-
se como un compoñente máis da tarefa, xunto cos obxectivos, os contidos, os materiais, etc. 

O concepto de actividade de aprendizaxe é tan antigo como a civilización humana, suposto que 
a transmisión de coñecementos (saber) e técnicas (saber facer) dunha xeración a outra é unha carac-
terística inherente ao ser humano. 

Existe unha extensa variedade de actividades de aprendizaxe. O tipo polo que se opta en cada 
ocasión, ademais do método ou enfoque didáctico no que se enmarca, depende doutros múltiples 
factores, tales como o nivel do alumnado, o momento do curso ou da clase, o lugar onde se realiza a
actividade —na aula, no laboratorio, fóra do centro docente, etc.— e, o propósito da actividade —
presentar contidos, desenvolver estratexias de comunicación, etc.

As Tecnoloxías da Información e da Comunicación (TIC) ofrecen unha ampla gama de posibili-
dades, que se suman ás máis tradicionais. 

O éxito na actividade non só depende do deseño desta, senón tamén da motivación e da actitude 
do alumnado, así como da correlación entre o tipo de actividade e o estilo de aprendizaxe do alum-
no.

En última instancia, o valor dunha actividade de aprendizaxe xace no beneficio que esta lle re-
porte aos alumnos.

Tipos de Actividades de aprendizaxe

1. Resolución de preguntas ou exercicios propostos na clase ou nos textos
2. Actividades de busca ou de investigación
3. Prácticas 
4. Actividades de deseño e simulación
5. Actividades multimedia
6. Exposición e discusión colectiva
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ANEXO II : Competencias Clave

‹‹En liña coa Recomendación 2006/962/EC, do Parlamento Europeo e do Consello, de 18 de 
decembro de 2006, sobre as competencias clave para a aprendizaxe permanente, este real decreto 
baséase na potenciación da aprendizaxe por competencias, integradas nos elementos curriculares 
para propiciar unha renovación na práctica docente e no proceso de ensino e aprendizaxe. Pro-
póñense novos enfoques na aprendizaxe e avaliación, que supoñerán un importante cambio nas ta-
refas que han de resolver os alumnos e formulacións metodolóxicas innovadores. A competencia 
supón unha combinación de habilidades prácticas, coñecementos, motivación, valores éticos, acti-
tudes, emocións, e outros compoñentes sociais e de comportamento que se mobilizan conxuntamen-
te para lograr unha acción eficaz. Contémplanse, pois, como coñecemento na práctica, un coñece-
mento adquirido a través da participación activa en prácticas sociais que, como tales, pódense de-
senvolver tanto no contexto educativo formal, a través do currículo, como nos contextos educativos
non formais e informais››.

Adóptase a denominación das competencias clave definidas pola Unión Europea. Considérase 
que “as competencias clave son aquelas que todas as persoas precisan para a súa realización e de-
senvolvemento persoal, así como para a cidadanía activa, a inclusión social e o emprego”. Identi-
fícanse sete competencias clave esenciais para o benestar das sociedades europeas, o crecemento 
económico e a innovación, e descríbense os coñecementos, as capacidades e as actitudes esenciais 
vinculadas a cada unha de elas.

As competencias clave do currículo son as seguintes:

• Comunicación lingüística (CCL)

• Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCT)

• Competencia dixital (CD)

• Aprender a aprender (CAA)

• Competencias sociais e cívicas (CSC)

• Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE)

• Conciencia e expresións culturais (CCEC)
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Contribución da materia para a adquisición das competencias clave 

Analizando o perfil competencial da materia apréciase a súa especial contribución ao desenvol-
vemento das competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Ademais, a realización de actividades como o proxecto de investigación fomentan a adquisición 
das restantes competencias, con o que a materia no seu conxunto contribúe ao desenvolvemento das
sete competencias clave.

Competencia en comunicación lingüística

• A información aparece como elemento imprescindible dunha boa parte das aprendizaxes da 
materia e preséntase en diferentes códigos e formatos: ler un mapa, interpretar un gráfico, 
observar un fenómeno ou  entender  un  texto  científico,  require  un  vocabulario  específi-
co  e  procedementos  diferenciados  de procura, selección, organización e interpretación. O 
alumnado será capaz de diferenciar entre a linguaxe que fai posible a comunicación entre as 
persoas e o que utiliza a ciencia para explicar fenómenos

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía

• As  aprendizaxes da materia están centradas no achegamento ao mundo físico e á interacción
responsable co propio mundo, o que implica : 

◦ Sentido da responsabilidade en relación á conservación dos recursos naturais,  a ado-
pción  dunha actitude adecuada para lograr unha vida física e mental saudable

◦ Apoio á investigación científica e a valoración do coñecemento científico e así como dos
criterios éticos asociados a este

En definitiva, o alumnado desenvolve un pensamento científico que lle capacita para identi-
ficar, expor e resolver situacións da vida cotiá analogamente a como se actúa fronte aos re-
tos propios das actividades científicas. 

Competencia dixital

• As  tecnoloxías da información e a comunicación son unha ferramenta atractiva, motivadora 
e facilitadora das aprendizaxes, ao permitir aproximar os fenómenos biolóxicos e xeolóxicos
á experiencia do alumnado. A competencia dixital conséguese a través do uso creativo, críti-
co e seguro das mesmas para alcanzar os obxectivos de aprendizaxe
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Competencia de aprender a aprender

• O desenvolvemento de proxectos e actividades que impliquen a habilidade para iniciar, or-
ganizar e persistir na aprendizaxe paralelamente ao dominio de capacidades e destrezas pro-
pias da materia,  a reflexión sobre o que se aprendeu, como se fixo, de quen e onde o apren-
deu, así como o esforzo por contalo oralmente e por escrito, contribuirá sen dúbida ao seu 
desenvolvemento e motivará ao alumnado para abordar futuras tarefas de aprendizaxe

Competencia sociais e cívicas

• A utilización do traballo cooperativo como metodoloxía de aula e actividades como o pro-
xecto de investigación, contribúen ao desenvolvemento desta competencia a través do diálo-
go, o debate, a resolución de conflitos e a asunción de responsabilidades en grupo. Ademais 
a competencia social esixe entender o modo en que as persoas poden procurarse un estado 
de saúde física e mental óptimo e saber como un estilo de vida saudable pode contribuír a 
iso

Competencia de sentido de iniciativa e espírito emprendedor

• Na  materia exponse situacións en que as que a toma de decisións parte do coñecemento dun
mesmo e baséanse na planificación de forma autónoma, imaxinativa e creativa de activida-
des. Así, o traballo por proxectos ou a aprendizaxe baseada en problemas farán que o alum-
no adquira a habilidade para planificar, organizar e xestionar proxectos, traballando de for-
ma individual ou en equipo

Competencia de conciencia e expresións culturais

• A través do descubrimento das distintas manifestacións da herdanza cultural nos ámbitos 
ambientais de Galicia, o alumnado desenvolverá a competencia que capacita para unha inte-
racción responsable co mundo físico desde accións orientadas á súa conservación e mellora, 
como patrimonio natural
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ANEXO III : Procedementos e Instrumentos de Avalia-
ción

Procedementos de avaliación
1. Observación directa do traballo diario
2. Análise e valoración de tarefas especialmente creadas para a avaliación
3. Valoración cuantitativa do avance individual (cualificacións)
4. Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e puntualizacións)
5. Valoración cuantitativa do avance colectivo
6. Valoración cualitativa do avance colectivo

Instrumentos para a avaliación
(a) Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade
(b) Avaliación por competencias, probas correspondentes á unidade
(c) Outros documentos gráficos ou textuais
(d) Debates e intervencións
(e) Proxectos persoais ou grupais
(f) Representacións e dramatizacións
(g) Elaboracións multimedia
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ANEXO IV : Elementos transversais

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da 
información e da comunicación, o emprendemento, e a educación cívica e constitucional traballa-
ranse en todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de 
cada etapa.

Fomentarase o desenvolvemento da igualdade efectiva entre homes e mulleres, a prevención da 
violencia de xénero ou contra persoas con discapacidade, e os valores inherentes ao principio de 
igualdade de trato e non discriminación por calquera condición ou circunstancia persoal ou social.

Do mesmo xeito, promoverase a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en
todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos valores que sustentan a liberdade, a
xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos, o 
respecto por igual aos homes e ás mulleres, e ás persoas con discapacidade, e o rexeitamento da vio-
lencia, a pluralidade, o respecto ao Estado de dereito, o respecto e a consideración ás vítimas de cal-
quera tipo de violencia.

En calquera caso, na área de Bioloxía e Xeoloxía faremos fincapé especial nos seguintes ele-
mentos transversais :

• Comprensión lectora

• Expresión oral e escrita

• Comunicación audiovisual

• O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación

• Emprendemento: análise e interpretación de datos e elaboración de conclusións razoadas

• Valores persoais: respecto os compañeiros do traballo en grupo e aos demais equipos
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ANEXO V : Alumnado con necesidades específicas de 
apoio educativo

Para o alumnado que requira unha atención educativa diferente á ordinaria, por presentar necesi-
dades educativas especiais, por dificultades específicas de aprendizaxe, trastorno por déficit de aten-
ción e hiperactividade (TDAH), polas súas altas capacidades intelectuais, por se incorporar tarde ao 
sistema educativo ou por condicións persoais ou de historia escolar, estableceranse as medidas cu-
rriculares e organizativas necesarias co fin de que poida alcanzar o máximo desenvolvemento das 
súas capacidades persoais e os obxectivos e competencias establecidas en cada etapa para todo o 
alumnado.

Entre estas medidas estableceranse aquelas que garantan que as condicións de realización das 
avaliacións se adapten ás necesidades do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo.

A escolarización do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo rexerase polos 
principios de normalización e inclusión, e asegurará a súa non-discriminación e a igualdade efectiva
no acceso e na permanencia no sistema educativo.

A identificación e a valoración do alumnado con necesidades específicas de apoio educativo e, 
de ser o caso, a intervención educativa derivada desa valoración, realizaranse do xeito máis tem-
perán posible, nos termos que determine a consellería con competencias en materia de educación. 
Os centros docentes deberán adoptar as medidas necesarias para facer realidade esa identificación, 
valoración e intervención.

Correspóndelle á consellería con competencias en materia de educación establecer as condicións
de accesibilidade e deseño universal, e os recursos de apoio que favorezan o acceso ao currículo do 
alumnado con necesidades educativas especiais, e adaptar os instrumentos e, de ser o caso, os tem-
pos e os apoios que aseguren unha correcta avaliación deste alumnado.

A consellería con competencias en materia de educación, coa finalidade de facilitar a accesibili-
dade ao currículo, establecerá os procedementos oportunos cando cumpra realizar adaptacións sig-
nificativas dos elementos do currículo, coa finalidade de atender o alumnado con necesidades edu-
cativas especiais que as precise. Estas adaptacións realizaranse procurando o máximo desenvolve-
mento posible das competencias; a avaliación continua e a promoción tomarán como referente os 
elementos fixados nas devanditas adaptacións.

En calquera caso, o alumnado con adaptacións curriculares significativas deberá superar a ava-
liación final para poder obter o título correspondente.

A escolarización do alumnado con altas capacidades intelectuais, identificado como tal segundo 
o procedemento e nos termos que estableza a consellería con competencias en materia de educa-
ción, flexibilizarase nos termos que determine a normativa vixente.
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Esta flexibilización poderá incluír tanto a impartición de contidos e a adquisición de competen-
cias propias de cursos superiores como a ampliación de contidos e competencias do curso corrente, 
así como outras medidas.

Os plans de actuación, así como os programas de enriquecemento curricular adecuados ás nece-
sidades do alumnado con altas capacidades intelectuais, que lle corresponde adoptar á consellería 
con competencias en materia de educación, permitirán desenvolver ao máximo as capacidades deste
alumnado e terán en consideración o seu ritmo e o estilo de aprendizaxe, así como o do alumnado 
especialmente motivado pola aprendizaxe.
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ANEXO VI : Tratamento integrado das Linguas e Plan 
TIC

Para máis información sobre os plans de tratamento integrado das linguas e do plan TIC pódense
consultar os seguintes documentos :

• http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/TIL%20IES%20DE%20PORTO  
%20DO%20SON.pdf  

• http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/system/files/PLAN-TIC-17-18_0.pdf    

Para outro tipo de documentación relacionada co desenvolvemento da práctica docente do IES 
consúltese a seguinte páxina :

• http://www.edu.xunta.gal/centros/iesportoson/node/470   
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ANEXO VII : Actividades complementarias e extraesco-
lares

Fomentarase a participación do alumnado nos proxectos que están a desenvolverse no centro e 
relacionados cos obxectivos e contidos da materia.

Os alumnos participarán nas actividades de tipo saídas e visitas que se consideren de interese se-
gundo as ofertas e posibilidades do centro e do propio alumnado.

Independentemente das actividades que, ao longo do curso, podan xurdir e que non aparezan de-
talladas nesta programación temos previstas realizar as seguintes :

Visitas de un día :

1 ESO : Roteiro da Auga, nas proximidades do IES

3 ESO : Fontandurín, repoboación e visita etnográfica

4 ESO : A Lanzada - Grove / Itinerario Xeomorfolóxico

1 BCH : Visita a Ferrol en coordinación co seminario de Debuxo

2BCH : Visita á EDAR de Porto do Son e á Planta de reciclaxe Servia (Lousame)

Visitas de varios días : (coordinadas con diferentes departamentos)

1 ESO : Fragas do Eume

3 ESO : Excursión a Madrid

4 ESO : Viaxe á neve (Andorra)

1 BCH : Visita a Cracovia e a Londres
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ANEXO VIII : Indicadores de logro para avaliar o proce-
so de ensino e a práctica docente

A fase de preparación da actividade docente obriga a tomar decisións respecto de cada un dos 
apartados que debe ter unha programación: os obxectivos didácticos das áreas, que imos traballar, 
os contidos, as actividades que consideramos máis adecuadas para conseguir os obxectivos propos-
tos, as estratexias e os recursos (suficientes e variados) que resulten máis congruentes cos obxecti-
vos e coa realidade concreta dos alumnos a quen van dirixidos.

Tamén resulta imprescindible, así mesmo, concretar os criterios, procedementos, instrumentos e 
técnicas de avaliación, mediante os que imos comprobar que os alumnos realmente van aprendendo 
á vez que desenvolven as habilidades e capacidades correspondentes á súa etapa educativa. 

É moi importante, ademais, prever as condicións de tempo e de espazo que tanta importancia 
teñen para garantir que os alumnos logren aprendizaxes relevantes de forma eficaz. 

Resulta esencial nesta fase de preparación das clases, ter moi presentes tanto os obxectivos xe-
rais da etapa como os das diferentes áreas, especialmente cando seleccionamos os obxectivos didác-
ticos.

A avaliación da práctica docente circunscríbese en tres conxuntos :

• Autoavaliación do profesorado a modo individual

• Autoavaliación do profesorado, de modo colectivo no centro

• Avaliación externa a través de plans e estándares

Os tres conxuntos están interconectados e deben retroalimentarse. A avaliación constitúe por 
tanto, o punto de partida para tomar medidas que contribúan, a tenor das necesidades detectadas, a 
aumentar a calidade. Non pode haber procesos de calidade sen mecanismos de avaliación. O bino-
mio é indisoluble.

Se nos fixamos no plano concreto da misión do profesorado, para acoutar ben as finalidades que 
deben ter a súa avaliación, a súa auditoría, a súa rendición de contas, externa e interna, podemos 
destacar as seguintes :

• Axustar a práctica docente ás necesidades do alumnado

• Detectar dificultades e problemas no proceso de ensino-aprendizaxe

• Mellorar a comunicación e coordinación dos equipos docentes

• Potenciar acertos e boas prácticas educativas

• Identificar os puntos débiles e erros
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• Diagnosticar carencia formativas

• Compartir experiencias

• Desenvolver a capacidade autocrítica e a análise construtiva 

• Superar a cultura do individualismo e do “autismo profesional”

• Motivar na tarefa diaria

• Cumprir e adecuarse á normativa vixente, sempre que esta non vaia en contra dos principios 
fundamentais de liberdade e igualdade

• Fomentar a competitividade profesional

É dicir, todas estas finalidades teñen unhas funciones esenciais, entre as que destacan : 

1. Diagnóstica : Identificar a situación real de partida de cada profesional

2. Instrutiva : A propia avaliación vai formar ao profesorado,  recualificándoo

3. Educativa : A avaliación contribuirá á optimización de cada centro docente e dos procesos 
de ensino e aprendizaxe

4. Desenvolvemento Profesional : Tomar a avaliación como base para o perfeccionamento cua-
lificado de cada profesional. A avaliación do propio traballo fará madurar ao profesorado 
como técnico, disipando o medo a autoavaliarse así mesmo de forma crítica, sen temer aos 
erros, senón todo o contrario, aprendendo deles

Os obxectivos (ver antes : finalidades) que se pretenden avaliar na práctica docente son, entre 
outros, os seguintes :

• Axustar a práctica docente ás peculiaridades do grupo e a cada alumno

• Comparar a planificación curricular co desenvolvemento da mesma

• Detectar as dificultades e os problemas na práctica docente

• Favorecer a reflexión individual e colectiva

• Mellorar as redes de comunicación e coordinación interna

• A regularidade e calidade da relación cos pais ou titores legais
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Un posible deseño de autoavaliación podería ser o seguinte :

Indicadores Valoración Propostas de mellora

Realizo a programación da miña actividade educa-
tiva tendo como referencia o Proxecto Curricular de 
Etapa e, no seu caso, a programación de área; instru-
mentos de planificación que coñezo e utilizo

Formulo os obxectivos didácticos de forma que ex-
presan claramente as habilidades que os meus alumnos 
e alumnas deben conseguir como reflexo e manifesta-
ción da intervención educativa

Selecciono e secuencio os contidos (coñecementos, 
procedementos e actitudes) da miña programación de 
aula cunha distribución e unha progresión adecuada ás 
características de cada grupo de alumnos

Adopto estratexias e programo actividades en fun-
ción dos obxectivos didácticos, en función dos distin-
tos tipos de contidos e en función das características 
dos alumnos

Planifico as clases de modo flexible, preparando 
actividades e recursos (persoais, materiais, de tempo, 
de espazo, de  agrupamentos...) axustados ao Proxecto 
Curricular de Etapa, á programación didáctica no caso 
de secundaria e , sobre todo, axustado sempre, o máis 
posible ás necesidades e intereses dos alumnos

Establezo, de modo explícito, os criterios, procede-
mentos e instrumentos de avaliación e  autoavaliación 
que permiten facer o seguimento do progreso dos 
alumnos e comprobar o grao en que alcanzan as apren-
dizaxes

Planifico a miña actividade educativa de forma co-
ordinada co resto do profesorado (xa sexa por nivel, ci-
clo, departamentos, equipos educativos e profesores de
apoios)
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ANEXO IX : Avaliación inicial

A avaliación ten como finalidade verificar a adecuación do proceso de ensino ás características e
necesidades educativas do alumnado e realizar as melloras pertinentes na actuación docente cun ca-
rácter continuo e formativo. 

Por iso debe pasar de ser algo intuitivo e non planificado a unha avaliación reflexiva e sistemáti-
ca que permita tomar decisións para mellorar o proceso de ensino aprendizaxe e verificar a súa ade-
cuación ás necesidades educativas do alumnado.

As probas de Avaliación Inicial parten dos obxectivos e contidos mínimos que o alumno debeu 
adquirir ao finalizar o curso anterior. Respecta a estrutura disciplinar da materia, determinada polos 
bloques de contidos do currículo oficial e concretada nos apartados que a conforman. 

Á hora de levar a cabo o proceso de avaliación inicial deben terse en conta aspectos tan esen-
ciais coma :

• Comprender a situación inicial e emocional en que se acha o alumno

• Posibilitar que demostre aquilo que sabe

• Que non viva a experiencia como un exame ou unha proba para superar

• Considerar a avaliación de forma flexible

• Realizar, sempre que sexa posible, unha avaliación en equipo:  coavaliación

• O propio profesor poderá reducir a amplitude da proba seleccionando aqueles aspectos que 
considere básicos e rexeitando aqueles que considere secundarios

En definitiva, a avaliación inicial levarase a cabo para detectar posibles carencias ou dificultades
de forma temperá así como para valorar o nivel académico do grupo no seu conxunto.

Cada integrante do departamento de Bioloxía e Xeoloxía ten autonomía suficiente para propor 
as probas precisas que lle orienten da mellor maneira posible para comprender a situación inicial na 
que se atopan os alumnos, polo que non hai un tipo de proba estandarizada “obrigatoria” que este  
departamento presente aos seus membros. 
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ANEXO X : Organización de procedementos para acre-
ditar coñecementos previos (Bacharelato)

Con carácter xeral, os alumnos que cursan Bioloxía ou Xeoloxía (de ser o caso) no segundo cur-
so de Bacharelato e que teñan esta materia pendente do curso anterior, debido a que non a cursaron 
por cambio de modalidade, serán atendidos polo profesorado correspondente da materia de segundo
curso.

Será potestade do devandito profesorado levar a cabo as adaptacións pertinentes para asegurar 
que o alumnado en cuestión poda acadar os obxectivos mínimo propostos na programación para o 
curso actual.

Segundo a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, na súa :

RESOLUCIÓN do 29 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Educación, Formación 
Profesional e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento, 
no curso académico 2019/20, do currículo establecido no Decreto 86/2015, do 25 de xuño, 
da educación secundaria obrigatoria e do bacharelato nos centros docentes da Comunidade
Autónoma de Galicia

... podemos ler :

Cambio de modalidade

1. O alumnado poderá solicitar á dirección do centro o cambio de modalidade en calquera dos 
dous cursos de bacharelato. Con carácter xeral, a dita solicitude efectuarase durante os dous 
primeiros meses do primeiro curso, e antes do comezo das actividades lectivas do segundo 
curso

2. Ao finalizar o segundo curso de bacharelato, o alumnado deberá ter cursadas e superadas to-
das as materias xerais do bloque de materias troncais de cada un dos cursos da modalidade

3. A autorización de cambio de modalidade ou de itinerario, para o alumnado matriculado en 
centros privados, será realizada pola dirección do centro público ao cal estean adscritos, que 
deberá ter en conta o correspondente informe elaborado pola dirección do centro

4. Cambio de modalidade ao promocionar a segundo. O alumnado que promocione ao segundo
curso poderá cambiar de modalidade ou de itinerario de acordo coas seguintes condicións :

• Deberá cursar, da nova modalidade ou do novo itinerario, as materias xerais do blo-
que de materias troncais de segundo e, de ser o caso, as de primeiro que non tivese 
superado
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• Deberá cursar a materia xeral do bloque de materias troncais propia do primeiro cur-
so da nova modalidade ou do novo itinerario

• Non será necesaria a superación da materia xeral do bloque de materias troncais pro-
pia do primeiro curso da modalidade ou do itinerario que abandona

• Nos casos en que, por motivo da organización do centro, o alumnado de segundo 
curso non poida asistir ás clases das materias de primeiro que deba cursar como con-
secuencia do cambio de modalidade, estas materias trataranse de forma análoga ás 
pendentes e os departamentos didácticos que as imparten proporán ao alumnado un 
plan de traballo con expresión dos contidos mínimos exixibles e das actividades re-
comendadas, e programarán probas parciais para verificar a superación desas mate-
rias

No noso seminario sinalamos que, por tanto, a superación das materias de segundo de Bachare-
lato que teñen continuidade (Bioloxía e Xeoloxía) estará condicionada á superación das correspon-
dentes materias de primeiro de Bacharelato indicadas (Bioloxía e Xeoloxía).

Con todo, o alumnado poderá matricularse directamente da materia de segundo de Bacharelato 
sen cursar a correspondente materia de primeiro de Bacharelato sempre que o profesorado que a im-
parta considere que o alumno reúne as condicións necesarias para poder seguir con aproveitamento 
a materia de segundo curso.

En caso contrario, deberá cursar a materia de primeiro de Bacharelato, que terá a consideración 
de materia pendente, aínda que non será computable a efectos de modificar as condicións nas que 
promocionou a segundo de Bacharelato.
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ANEXO XI :  Mecanismos de revisión, avaliación e mo-
dificación das Programacións Didácticas en relación
cos resultados académicos e procesos de mellora

Desde unha perspectiva ampla, a avaliación da propia programación podería presentar tres 
momentos diferenciados :

1. Inicio de curso. A comprobación de que a planificación se fixo correctamente e concretáron-
se as unidades de programación con todos os elementos curriculares prescriptivos incluídos

2. Ao longo do curso. O segundo momento alude á reorientación continua derivada da aplica-
ción na aula da programación didáctica. O docente, en coordinación co equipo didáctico, e 
dentro dos órganos de coordinación docente, analizará a adecuación da programación ao 
contexto específico do grupo-clase. A partir de devandita análise estableceranse as medidas 
de mellora que se consideren oportunas. As opinións do alumnado a través das súas autoava-
liacións ou as postas en común son tamén unha referencia importante para unha valoración 
máis participativa e compartida do proceso de ensino e aprendizaxe

3. Final do curso. Por último, tras a aplicación total da programación, cando se teña unha me-
llor perspectiva completarase cos resultados das avaliacións interna e externa do alumnado

Ao longo do curso poden producirse circunstancias que xustifiquen a modificación da progra-
mación. 

Dentro do proceso de seguimento que require a norma, o equipo docente/departamento pode le-
var un control dos cambios propostos e a súa xustificación. 

De igual modo, tendo en conta o desenvolvemento que da programación débese realizar ao lon-
go do curso, e os resultados de avaliación do alumnado ao que se lle aplicou dita programación, o 
equipo docente/departamento realizará unha valoración daqueles apartados que propón modificar o 
próximo curso e a xustificación para realizalo. 

Para elo poderíanse seguir unhas normas semellantes á seguinte táboa :

Apartado da Programa-
ción

Aspecto que se desexa
modificar

Xustificación Data na que se propón
a modificación
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ANEXO XII :  Propostas de mellora do curso pasado

Tendo en conta o indicado no ANEXO XI da presente programación presentamos, para este cur-
so, as seguintes propostas de mellora :

Apartado da Progra-
mación

Aspecto que se desexa
modificar

Xustificación Data na que se pro-
pón a modificación

Contidos do programa 
de Ámbito Científico 
do terceiro curso de 
PMAR [Programas de 
mellora da aprendizaxe 
e do rendemento]

• Matemáticas
• Física e Quími-

ca

Parte do contido ini-
cialmente previsto 
amosouse coma non 
idóneo para ser desen-
volto ao longo do cur-
so, especialmente parte 
do temario de Mate-
máticas e de Física e 
Química

Vista a enorme hetero-
xeneidade do alumando
participante no mencio-
nado programa e tendo 
en conta a falta de inte-
rese de moitos dos seus
integrantes, cremos 
fundamental a modifi-
cación da programa-
ción inicialmente esta-
blecida

A próxima vez que 
teñamos este programa,
xa que este ano non o 
temos no noso centro

Para os demais cursos/niveis non cremos oportuna ningunha modificación substancial da progra-
mación presentada o pasado curso.

En calquera caso, de ser estimado por parte do equipo docente, procederase á modificación par-
cial da presente programación didáctica, tendo en conta a casuística real do alumnado e as súas ne-
cesidades reais de formación.
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ANEXO XIII :  Bioloxía Bilingüe

No presente curso, no noso seminario, contamos cunha sección de ensino bilingüe. Este modelo 
presenta unha serie de características diferenciadoras que permiten describilo como un programa de 
enriquecemento, onde a incorporación da lingua estranxeira a un contexto bilingüe (Galego-Caste-
lán), o tipo de alumnado e os obxectivos que se pretenden, fan que o termo de Seccións Bilingües 
poida en breve pasar a ser Seccións Plurilingües.

O obxectivo do programa é o de instrumentalizar a aprendizaxe da lingua estranxeira (Inglés, no
noso caso), mediante a constitución de Seccións Bilingües asociadas a unha materia non lingüística 
(as pertencentes ao ámbito do Seminario de Bioloxía e Xeoloxía, neste caso), que se cursa en Gale-
go ou Castelán e na lingua estranxeira escollida.

De maneira máis concreta, no noso centro apuntamos os seguintes obxectivos :

• favorecer o plurilingüismo

• fomentar a diversidade cultural

• mellorar a calidade do currículo

• atender á diversidade, ofrecendo posibilidades diferentes de enriquecemento do currículo

• participar en programas educativos europeos

• impulsar intercambios escolares

• perfeccionar a capacitación do profesorado

• animar ao traballo multidisciplinar

• facilitar o aceso do profesorado ao coñecemento doutros sistemas educativos

Por que participamos neste programa?

As razóns polas que un se embarca neste tipo de experiencia son, de por si, bastante difíciles de 
explicar. Realizando unha viaxe introspectiva, podemos subliñar as seguintes :

✔ Necesidade de atopar novas motivacións para o profesor, para o centro e para o alumnado

✔ Desexos de innovación e busca de novas ferramentas didácticas de utilidade para implemen-
tar a formación coma profesor e que axuden a romper a "monotonía didáctica"

✔ Potenciar o coñecemento e apertura do alumnado cara a outras culturas e visións da realida-
de
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✔ Atopar novas vías para que o alumnado sinta que o que se fai na escola é de utilidade para o 
seu futuro académico e profesional

✔ Mellorar a competencia lingüística do alumnado no eido do coñecemento científico en xeral

Por que participa o noso alumnado?

A razón está fundamentada no interese por mellorar o seu coñecemento do inglés, xa que pensan
que lles será moi útil para o futuro.

Esta razón aparece reforzada polo desexo de participar nas actividades de intercambios e partici-
pación en programas europeos. A participación nestas actividades engade un motivo fundamental e 
práctico para a súa elección da Sección Bilingüe.

Consideracións metodolóxicas

É incuestionable a preponderancia do inglés na nosa sociedade e o futuro que nos agarda, quei-
ramos ou non, continúa por ese camiño. Pero, lonxe de buscar esta escusa como o interese motiva-
cional para o alumnado, os acicates cos que se pretende estimulalo son: a necesidade de ampliar a 
súa capacidade comunicativa en ámbitos tan dispares como a busca de emprego, a formación aca-
démica, o turismo ou, simplemente, contribuír á súa formación integral.

Nestas clases o ensino impártese en dúas linguas: en Galego e en Inglés. Non se trata dunha en-
sinanza DA lingua estranxeira senón, sobre todo, dunha ensinanza A TRAVÉS DA lingua estranxei-
ra xa que os curricula das materias que se imparten en bilingüe non son modificados.

Tódalas investigacións, observacións e análises amosan que se aprende correctamente unha lin-
gua cando se utiliza para aprender. As habilidades de lector do alumno desenvólvense de xeito con-
siderable, cando este está exposto regularmente a unha ensinanza bilingüe. Igualmente, e de forma 
natural, se potencian as súas capacidades de tradución e interpretación.

Quede claro que o profesorado da área participante na sección bilingüe non debe ser visto coma 
un especialista en inglés, nin pretende selo. Son, máis ben, dinamizadores do emprego do inglés 
fóra do seu contexto máis formal na clase de inglés. E o que pretendemos é que, ademais de desen-
volver contidos da área de Ciencias, o inglés sexa outro elemento máis que incorporamos como fe-
rramenta de traballo na aula, como tamén o son o galego, o material específico de Bioloxía e Xeolo-
xía, o laboratorio ou o ordenador. De tal xeito que o alumnado se atope nun ambiente onde a utiliza-
ción do inglés se impoña coma unha necesidade de comunicación, pero non coma un elemento de 
valoración que conduza a unha nota de avaliación.
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Pódese fundamentar a dinámica da aula en torno a tres elementos esenciais, relacionados co em-
prego da lingua.

1. O primeiro leva á utilización dunha linguaxe propia de aula e propia da materia. Unha lin-
guaxe propia da aula porque o alumnado se acostuma a oír primeiro, a entender despois e fi-
nalmente a falar en inglés, aspectos relativos á aula, como instrucións de traballo, normas de
convivencia (levantar a man para intervir, falar máis baixo, calar, entrar, saír....).

Pero tamén hai unha linguaxe propia da materia cunhas estruturas claramente diferencia-
das e que pretenden describir, enumerar, relacionar, calcular..., estruturas non especialmente 
tratadas no ámbito da clase de Inglés. Favorécense polo tanto a inclusión de secuencias onde
a lingua estranxeira recrea situacións, descricións e temas xa abordados na lingua materna, 
desenvolvéndose a comprensión global a partir de situacións de comunicación escrita e oral

2. O segundo elemento ten que ver coa utilización de dúas linguas de xeito integrado por parte 
do profesorado e do alumnado. O cambio de código lingüístico é constante e permanente. 
Pode acontecer que cando o profesorado introduza o tema en inglés e escriba en inglés, o 
alumnado pregunte en galego ou castelán, e se lle resposte en inglés matizando e aclarando 
determinados conceptos en galego. E dicir, non hai unha marxe ríxida de utilización dunha 
lingua nun período definido de tempo, senón que, aínda estimulando a utilización do inglés 
no alumnado, é necesario non dar excesiva importancia aos cambios de idioma durante a 
clase.

Como resultado de todo o anterior debemos buscar a tolerancia cos erros. Como xa dixe-
mos, nós non somos profesores de inglés, polo que a nosa marxe de erro na utilización do in-
glés increméntase

3. Por outra banda, resulta evidente que se pretendemos incrementar a confianza do alumnado 
para a utilización do inglés, deberemos ser coidadosos e tolerantes diante das súas incorrec-
cións, valorando a súa capacidade de comunicación fronte á perfección da mesma
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O inglés como ferramenta de apoio para o ensino de Bioloxía 
Xeoloxía : "Practico o inglés e aprendo e practico Bioloxía 
e Xeoloxía"

Resulta indubidable o apoio que pode prestar este tipo de experiencias para promover e afi-
anzar no alumnado a utilización do Inglés como lingua vehicular. Pero conviría reflexionar sobre o 
carácter biunívoco desta relación: pode servir o inglés como procedemento de apoio ó ensino da 
Bioloxía e Xeoloxía ?

Os contidos do ámbito das Ciencias están caracterizados pola presenza de conceptos relacio-
nados tanto co estudio dos seres vivos como das estruturas xeolóxicas, a orixe e a evolución de ám-
bolos grupos e a influencia das actividades antrópicas en eles, así como o traballo individual ou en 
grupo, a realización de informes, traballos, exercicios... Parte do vocabulario propio destes contidos 
forma parte da linguaxe común da vida académica. Existe ademais un vocabulario específico da 
área, con termos e conceptos propios da linguaxe científica. Deste xeito, a introdución da lingua in-
glesa permite que os alumnos incrementen a súa bagaxe lingüística nesta área.

Na área de Ciencias contamos coas múltiples publicacións multimedia (CD-ROM's, DVD's...) 
que xa veñen coa posibilidade de elixir a lingua de contacto, e o inglés aparece, moitas veces, como 
unha delas.

Aprender nocións e coñecementos gracias a unha segunda lingua (non materna) permite con-
frontar as capacidades de abstracción (a palabra non é o obxecto) e de conceptualización e aumentar
a creatividade, a imaxinación e o xurdimento de ideas novas e orixinais.

Unha das achegas máis salientables desta experiencia xorde da utilización de materiais de aula 
en inglés que buscan o tratamento dos contidos dende unha perspectiva máis procedemental. Por 
outra banda, o feito de achegarse aos conceptos dende un idioma diferente, permite evitar precon-
cepcións erróneas motivadas pola asociación do concepto ao seu vocablo.

O uso do inglés como linguaxe de aula pódese considerar a dous niveis: un como comunicación 
de instrucións, chegando a ser frases repetitivas en calquera idioma; e a outro nivel para transferir 
información da área. No segundo caso, debemos ter en conta as limitacións que nos impón a compe-
tencia lingüística do docente e o nivel de comprensión dos alumnos. Para superar estas limitacións 
debemos contar con diferentes instrumentos e materiais educativos: uso da rede de internet, libros 
de texto en inglés, participación de profesorado de apoio na aula...

Ademais, o uso frecuente dunha segunda, ou terceira, lingua de ensinanza permite poñer en rela-
ción distintos xeitos de describir e de percibir a realidade, favorecendo naturalmente o interese por 
outras culturas, por outras formas de pensar no mundo: desenvolvemento das cualidades de toleran-
cia, de aceptación do outro e dun sentido de pertenza á cidadanía europea. Esta apertura cultural é 
moi importante para a formación do cidadán do mañá.
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Metodoloxía de traballo na aula

A presenza do inglés nas clases de Bioloxía e Xeoloxía estruturarase da seguinte forma:

• Utilización polo docente naquelas partes fixas da sesión na que o alumno coñece o contido 
da mensaxe e aprende vocabulario e expresións básicas da materia

• Traballo con fichas en inglés nas que o alumno recolle información sobre as actividades le-
vadas a acabo na sesión

• Lectura de textos básicos en inglés sobre os contidos teóricos impartidos en clase

• Visionado de materiais audiovisuais en inglés (posibilidade de uso de subtítulos)

• Entrevistas orais sobre os aspectos concretos dos contidos a desenvolver, realizadas co pro-
fesor da área ou co profesor de apoio, e tomando os roles de entrevistador e entrevistado

• Postas en común sobre os contidos vistos na sesión ao final da mesma

Utilización do inglés e materiais empregados

En canto ao material empregado, aínda que se toman como referencia os libros de texto en gale-
go (para evitar distorsións respecto do resto do alumnado), téntase sempre completar as actividades 
con textos e actividades en inglés. Esta utilización do material en inglés, dependendo dos temas, é 
bastante elevada non so para favorecer a lectura e utilización de vocabulario, senón pola adecuada 
forma de trata-lo desenvolvemento dos contidos, xa que permiten que este se faga dende un punto 
de vista procedimental antes que conceptual.

A maioría do material empregado é deseñado pola profesora da Área de Ciencias, contando coa 
colaboración dos profesores do departamento de inglés, dos libros en inglés adquiridos a tal fin e do
acceso á rede, a principal fonte de información.

Asemade, na medida do posible, poderán empregrase textos do sistema académico británico de 
cursos equivalentes.

Internet

Utilizamos dous tipos básicos de páxinas na web:

• Páxinas da administración educativa británica, na que atopamos contidos, e instrumentos 
de avaliación

• Páxinas específicas de Ciencias Naturais, Bioloxía e Xeoloxía
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Actividades paralelas

No desenvolvemento deste programa, un elemento fundamental para garantir o bo funcionamen-
to da Sección é a motivación do alumnado, e esta conséguese incrementar na medida en que se poi-
da apreciar a utilidade do idioma. Por outra banda, a Sección Bilingüe representa, dentro do ámbito 
educativo, un núcleo para a integración de actitudes de respecto e valoración da multiculturalidade.

É por iso, polo que o establecemento das Sección Bilingües debe levar consigo unhas determina-
das "medidas de acompañamento", como as que a continuación citamos :

• Realización de intercambios con alumnos doutros países ou doutros centros que estean con 
esta experiencia

• Contar coa colaboración dun axudante de linguas

• Establecemento de comunicacións vía e-mail ou correo ordinario entre alumnos doutros paí-
ses de fala inglesa

• Participación en proxectos escolares de centro con países europeos

• Asistencia a eventos culturais relacionados coa lingua estranxeira

• Participación do profesorado en encontros, cursos, xornadas,... relacionados con este tipo de 
experiencias

• Coordinación de accións entre centros galegos e do resto do estado que están a realizar este 
tipo de experiencia

Conclusións

Consideramos o programa de Seccións Bilingües como unha opción moi axeitada para favorecer
a integración do alumnado nun marco de educación multicultural, aberto e global a calquera nivel 
educativo, dende Infantil ata os Ciclos Formativos. Por iso debe ser potenciado dende a Administra-
ción Educativa e dende os propios Centros Educativos, o que redundará no seu asentamento e pro-
gresión de cara ao futuro.
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ANEXO XIV :  Cualificacións Extraordinarias – Exames 
de Setembro

O alumnado que non supere a materia na avaliación ordinaria ten a oportunidade de presentarse 
á proba extraordinaria de setembro.

Na avaliación extraordinaria valorarase exclusivamente o exame de setembro e os traballos ou 
tarefas que o profesor tivese encargado ao alumnado para realizar durante o período de vacacións de
verán.

O traballo e as cualificacións obtidas durante o curso non contan para a avaliación extraordinaria
de setembro.

Os exames de setembro cualifícanse sobre 10, de maneira que o seu nivel de dificultade debe ser
equivalente ao de calquera exame realizado ao longo do curso, abarcando desde os obxectivos míni-
mos que deben ser un 50% do exame, ata os máximos contemplados no currículo da materia.

A nota mínima para aprobar o exame extraordinario de setembro é CINCO (5).

As porcentaxes de valoración de exame e dos traballos e tarefas, en caso de habelos, son as mes-
mas que para a avaliación ordinaria en cada materia.

Na proba extraordinaria de setembro entra toda a materia impartida durante o curso. Unicamente
en caso de dificultades especiais, como a imposibilidade de asistir ás clases durante un período lon-
go, o alumno poderá facer unha proba reducida para recuperar só a parte da materia non superada a 
causa desa dificultade.
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