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DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA. IES TERRA DE TRASANCOS. Curs o 14-15 
 

Materia Ambito científico-Tecnolóxico 4º ESO 

Profesor Yolanda Romalde Lorenzo 

 
CONTIDOS AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓXICO DE  4º ESO (diversi ficación)  
 

1ª Avaliación 

 
Unidade 1: Percepción, comunicación e movemento  
Unidade 2: Reproducción, inmunidade e saúde.  
Unidade 3: Números reais e proporcionalidade. Ecuacións 
 

2ª Avaliación 

Unidade 4: Átomos, elementos e compostos. Cambios químicos e medio 
ambiente 
Unidade 5: A terra, a enerxía externa e os sucesos aleatorios 
Unidade 6: Funcións alxebraicas e movemento 
 

3ª Avaliación 

 
Unidade 7: Semellanzas de triángulos e forzas   
Unidade 8: Ecoloxía, recursos e funcións expoñenciais  
Unidade 9: Axentes xeolóxicos externos e rochas sedimentarias  
 

 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN: 
BIOLOXIA 
- Identificar sobre láminas as glándulas endocrinas. 
- Relacionar as glándulas endocrinas coas hormonas que producen e as funcións que desempeñan. 
- Describir os elementos que forman o aparello locomotor e as funcións que desempeñan.  
- Identificar os principais ósos e músculos do corpo humano, así como o mecanismo polo cal producen o movemento. 
- Describir as enfermidades relacionadas co sistema endocrino e locomotor. 
- Identificar a anatomía do aparello reprodutor feminino. 
- Relacionar cada fase do ciclo menstrual feminino, cos principais feitos que ocorren. 
- Identificar a anatomía do aparello reprodutor masculino. 
- Describir o proceso de formación dos espermatozoides. 
- Describir os principais feitos que ocorren nos seguintes procesos: fecundación, desenvolvemento embrionario e parto. 
- Identificar as etapas do desenvolvemento dun individuo e a súa relación cos principais feitos que representan. 
- Distinguir en que condiciones é recomendable a utilización de métodos anticonceptivos e cal é máis aconsellable en cada 
circunstancia. 
- Describir as enfermidades de transmisión sexual, e as medidas para previr a súa contaxio. 
- Definir o concepto de saúde. 
- Clasificar os distintos tipos de enfermidades. 
- Describir as defensas externas e internas que posúe a especie humana, para defenderse dos axentes patógenos. 
- Diferenciar os mecanismos que ocorren na resposta inmune celular e humoral. 

- Describir as respostas inmunitarias que desencadean as alerxias e os rexeitamentos dos órganos trasplantados. 
- Describir os mecanismos que dan lugar a unha inmunidade dirixida. 
- Realizar simulacións para practicar as técnicas de primeiros auxilios. 

- Describir as capas que forman o Sol.  
- Describir os movementos da Terra así como os fenómenos que xeran no Planeta.  
- Enumerar as capas que forman a Terra, desde o espazo exterior ata o interior, así como a composición de cada unha delas.  
- Identificar as capas que forman o interior da cortiza terrestre segundo o modelo dinámico e geotérmico.  
- Describir os procesos atmosféricos e interpretar a información que nos achega os mapas meteorolóxicos.  
- Explicar a teoría da tectónica de placas así como os procesos que xera na cortiza terrestre.  
- Describir as características de cada tipo de onda sísmica. 
- Identificar as partes dun volcán e así como os tipos de volcáns.  
- Explicar a acción dos axentes modeladores do relevo terrestre. 
- Describir as etapas do ciclo das rocas no noso Planeta.  
- Describir e identificar en ilustracións, os procesos de meteorización que producen os axentes xeolóxicos externos sobre a 
paisaxe. 

- Explicar as relacións que se establecen entre os seres vivos e entre estes e o medio ambiente. 
- Enunciar o concepto de ecosistema e describir as características dos distintos biomas. 
- Distinguir entre cadea alimentaria e redes tróficas. 
- Calcular correctamente o fluxo de materia e enerxía nun ecosistema. 
- Describir os recursos que nos achega a natureza diferenciando os renovables e os non renovables.  
- Elaborar campañas para concienciar na utilización de recursos naturais renovables que permiten manter un equilibrio coa 
contorna. 
-Describir os recursos hídricos dos que dispomos e enumerar accións cotiás encamiñadas ao seu uso responsable.  
- Clasificar as enerxías en renovables e non renovables analizando as vantaxes e desvantaxes das mesmas. 
- Describir os minerais explorables e os seus usos en diferentes ámbitos da nosa vida.  
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- Enumerar as prácticas extensivas e intensivas da agricultura, gandería e pesca, analizando as súas repercusións sobre o medio 
natural. 

- Explicar os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación que realizan os axentes xeolóxicos externos na 
paisaxe.  
- Identificar a acción das augas de escorrentía e os torrentes.  
- Explicar a acción dos ríos sobre o terreo, diferenciando cada un dos seus tramos, curso alto, curso medio e curso baixo.  
- Enumerar as accións das augas subterráneas.  
- Describir as características que debe ter o terreo para que se formen os acuíferos, así como os seus usos e medidas para 
impedir a súa destrución e contaminación.  
- Explicar os elementos que se xeran no modelado cárstico e identificalos en ilustracións.  
- Describir os procesos responsables da formación dos glaciares.  
- Clasificar os diferentes tipos de glaciares si como identificar os seus elementos.  
- Describir a acción do vento sobre a contorna, identificando os elementos que xera na paisaxe. 
- Describir a acción das augas oceánicas sobre as costas e enumerar os elementos da paisaxe que xeran (bahías, frechas, 
tómbolos, praias, etc.). 
- Clasificar os diferentes tipos de rocas sedimentarias así como enumerar as súas propiedades. 

MATEMÁTICAS  

- Clasificar calquera número real como natural, enteiro, racional ou irracional. 
- Operar correctamente con números enteiros e racionais. 
- Expresar magnitudes de forma adecuada utilizando a notación científica. 
- Utilizar a proporcionalidade directa e indirecta para expor e resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 
- Calcular porcentaxes encadeadas, aumentos e diminucións porcentuais e intereses simples e compostos mediante a expresión 
decimal das porcentaxes. 
- Resolver operacións e simplificar expresións nas que interveñan potencias de expoñente enteiro ou radicais. 
- Situar na recta real números reais e expresar correctamente intervalos (abertos e pechados) e semirrectas. 
- Resolver utilizando o método máis adecuado ecuacións de segundo grao completas e incompletas. 
- Utilizar correctamente os métodos de redución, substitución e igualación para resolver sistemas de ecuacións lineais. 
- Aplicar as ecuacións de segundo grao e os sistemas de ecuacións para resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 

- Distinguir situacións aleatorias e deterministas na realidade da súa contorna. 
- Coñecer e manexar correctamente os conceptos fundamentais do azar: espazo muestral, suceso elemental, suceso composto, 
etc. 
- Construír sucesos e calcula a súa probabilidade mediante a Regra de Laplace. 
- Utilizar diagramas de árbore e o principio de multiplicación para realizar reconto de posibilidades. 
- Aplicar as propiedades da semellanza de triángulos para determinar medidas descoñecidas. 
- Calcular correctamente razóns trigonométricas e as súas inversas utilizando a calculadora. 
- Resolver triángulos rectángulos mediante as razóns trigonométricas. 

- Clasificar variables estatísticas cualitativas e cuantitativas. 
- Organizar nunha táboa, os datos dunha variable estatística. 
 Realizar as representacións gráficas adecuadas para cada tipo de variables estatísticas. 
- Calcular medidas de centralización (media, moda, e mediana) dunha distribución estatística. 
- Calcular medidas de dispersión (rango, varianza e desviación media) dunha distribución estatística. 
- Analizar distribucións estatísticas, a partir do cálculo das medidas de centralización e dispersión, 
- Utilizar adecuadamente a calculadora. 

 

 

FÍSICA E QUÍMICA  

- Comprender a estrutura do átomo. 
- Distinguir entre anións e catións. 
- Utilizar correctamente a Táboa periódica dos elementos.  
- Coñecer os distintos tipos de enlaces químicos. 
- Escribir e nomear os diferentes compostos químicos polas nomenclaturas estudadas. 
- Realizar correctamente os diferentes modelos moleculares propostos na unidade.  
- Comprender e expresar mensaxes con contido científico e interpretar diagramas, táboas e expresións matemáticas elementais. 
- Diferenciar entre reactivos e produtos nunha reacción química. 
- Aplicar correctamente os diferentes métodos de axuste dunha reacción química. 
- Coñecer os distintos tipos de reaccións químicas e a importancia das reaccións endotérmicas e exotérmicas.  

- Coñecer os diferentes impactos na atmosfera, hidrosfera, chan e biosfera.  
- Tomar conciencia da necesidade de medidas para diminuír a contaminación e o impacto ambiental.  
-Comprender a importancia dos impactos ambientais, suxerindo posibles solucións.  
- Recoñecer o valor da química na nosa vida cotiá. 
- Fomentar o hábito da lectura a través dos textos e actividades propostas.  
- Ser capaces de participar e traballar activamente nunha dinámica de grupo. 
- Realizar os traballos con método científico participando activamente no traballo en grupo.   

- Utilizar adecuadamente Internet á hora de buscar información á hora de realizar os traballos. 
- Solucionar adecuadamente as actividades da Unidade. 
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- Manexar correctamente o cálculo matemático na resolución de problemas, utilizando as unidades adecuadas. 
- Diferenciar MRU e MRUA e utilizar as súas respectivas ecuacións para calcular posición, velocidade ou tempo. 

- Representar correctamente funcións afíns e cuadráticas sobre uns eixos de coordenadas cartesianas. 
- Representar correctamente a posición e a velocidade dun MRU e un MRUA fronte ao tempo. 
- Resolver correctamente problemas de caída libre como unha aplicación do MRUA. 
- Calcular correctamente a taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
- Aplicar adecuadamente o cálculo da TVM para calcular a velocidade media dun movemento rectilíneo. 
- Analizar un movemento real mediante a recollida sistemática de datos nunha táboa e a súa representación gráfica, identificándoo 
como MRU ou MRUA. 
- Coñecer e aplicar as tres leis de Newton para explicar situacións da nosa contorna. 
- Aplicar correctamente a Lei da Gravitación Universal para calcular a atracción gravitatoria entre dous corpos. 
- Resolver problemas de corpos sometidos á acción de varias forzas (peso, normal, rozamiento) mediante a segunda lei de 
Newton. 
- Descompor unha forza nos seus compoñentes vertical e horizontal utilizando as razóns trigonométricas. 
- Manexar correctamente o concepto de presión utilizando o principio de Arquímedes e o principio de Pascal. 

 
CONTIDOS MÍNIMOS  

- Relacionar as glándulas endocrinas coas hormonas que producen e as funcións que desempeñan. 

- Identificar os principais ósos e músculos do corpo humano, así como o mecanismo polo cal producen o movemento. 

- Identificar a anatomía do aparello reprodutor feminino  e masculino. 

- Relacionar cada fase do ciclo menstrual feminino, cos principais feitos que ocorren. 

- Describir os principais feitos que ocorren nos seguintes procesos: fecundación, desenvolvemento embrionario e parto. 

- Distinguir en que condiciones é recomendable a utilización de métodos anticonceptivos e cal é máis aconsellable en cada 

circunstancia. 

- Describir as enfermidades de transmisión sexual, e as medidas para previr a súa contaxio. 

-Describir as respostas inmunitarias que desencadean as alerxias e os rexeitamentos dos órganos trasplantados. 

- Operar correctamente con números racionais e irracionais. 

- Expresar as cantidades en notación científica. 

- Resolver ecuacións de primeiro grado e sistemas de ecuacións lineais. 

- Resolver ecuacións de segundo grado. 

- Usar adecuadamente as unidades  no cálculo de exercicios. 

- Realizar cambios de unidades sinxelos 

- Utilizar a proporcionalidade directa e indirecta para expor e resolver problemas relacionados coa vida cotiá. 

- Calcular porcentaxes encadeadas, aumentos e diminucións porcentuais e intereses simples e compostos mediante a expresión 

decimal das porcentaxes. 

- Saber calcular as partículas constituíntes dun átomo a partir dos conceptos de número atómico e número másico e viceversa 

- Utilizar correctamente a Táboa periódica dos elementos.  

- Escribir e nomear os diferentes compostos químicos polas nomenclaturas estudadas. 

- Saber interpretar unha reacción química. 

-Calcular a probabilidade de sucesos sinxelos. 

- Saber interpretar unha función. 

- Coñecer os conceptos de velocidade e aceleración. 

- Aplicar as propiedades de triángulos para determinar medidas descoñecidas. 

- Saber debuxar as forzas aplicadas a un corpo. 

- Explicar as relacións que se establecen entre os seres vivos e entre estes e o medio ambiente. 

- Enunciar o concepto de ecosistema e describir as características dos distintos biomas. 

- Clasificar as enerxías en renovables e non renovables analizando as vantaxes e desvantaxes das mesmas. 

- Explicar os procesos de meteorización, erosión, transporte e sedimentación que realizan os axentes xeolóxicos externos na 

paisaxe. 

- Interpretar gráficas,  táboas de datos e esquemas. 
 
INSTRUMENTOS  E CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN 
 

Actitude 10%. Traballo 10%. Probas escritas 80%. 
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Nos primeiros días do curso realizarase aos alumnos unha proba escrita para a avaliación inicial. Esta proba non será 
utilizada para a cualificación do alumno senon para poder averiguar os coñecementos previos e as súas destrezas e realizar 
así unha maior atención á diversidade. 

 
Para avaliar os contidos  conceptuais-procedimentais en cada avaliación realizarase, como mínimo, dous exames 

escritos. Se a cualificación dalgunha das probas fose igual ou inferior a 3, teríase que repetir. A cualificación da avaliación 
será a media aritmética de todas as probas realizadas. 

 
Se un alumno non supera unha avaliación durante o curso, disporá dunha proba de recuperación, que normalmente se 

realizará na primeira semana de clase do seguinte trimestre. 
 
Cada exame conterá exercicios con cuestións sobre contidos mínimos e outros de maior dificultade co detalle da súa 

valoración. 
 
A nota final de curso será a media aritmética das tres avaliacións sendo necesario que as notas non sexan inferiores a 

tres puntos. 
 
Para aprobar a materia a cualificación final deberá ser superior ou igual a 5. 
 
Abandono da materia : advertirase, en cada avaliación, a aqueles alumnos/as que, a xuízo do profesor, abandonen a 

materia ( faltas de asistencia, exames nulos, actitude negativa ou pasiva na clase, falta de traballo persoal,...). O abandono da 
materia poderá supor a perda do dereito á avaliación continua e na proba final o alumno/a deberá aproba-la materia por 
avaliacións. 

 
Os contidos conceptuais-procedimentais representan o 80% da cualificación. 
 
Valorarase: 

• A busca de información, a elaboración de informes, o traballo en grupo, o deseño e realización de prácticas, 
probas escritas, preguntas orais, etc. Nas que se terá en conta a coherencia no que  expoñen ou argumentan, a 
información que teñen, a orde de intervención nos debates, a súa precisión nos traballos de campo ou 
laboratorio, a correcta utilización dos aparellos, etc. 

• Comprensión e desenvolvemento de actividades. 
• Adquisición do vocabulario específica da materia tratada. 
• Uso e comprensión da fontes de información (libros, revistas,artigos de divulgación...etc). 
• Expresión correcta na linguaxe escrita e oral. 
• Coherencia e corrección nas respostas ás cuestións formuladas. 
• Caderno de clase. 

 
Os contidos actitudinais  que representarán un 20% da cualificación. 
  
Valorarase: 

• Asistencia, atención e participación na clase. 
• Actitudes no laboratorio e nas actividades extraescolares. 
• A presentación (limpeza, organización, expresión, cadros, esquemas, etc). 
• Actitude positiva e interese polo traballo diario na clase. 
• Desenvolvemento de actividades. 
• Coidado e respecto polo material didáctico e do laboratorio. 
• Interese na realización das prácticas de laboratorio. 
• Respecto polos compañeiros. 

 
Proba de setembro : 
 

A proba versará sobre todos os contidos impartidos ó longo do curso. 
Unha cualificación positiva nesta proba requirirá un coñecemento global da materia así como a demostración de que 

acadaron os contidos mínimos esixidos para este curso, valorándose a coherencia, corrección, e o uso do vocabulario 
específico da materia na elaboración das respostas. 

 
Libro de texto: Diversificación II ámbito científico-tecnológico. Editex 

 
 
 
 
 
 


