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Trátase de comprobar se o alumnado é capaz de
escoitar, respectar as opinións alleas, chegar a acor-
dos, achegar opinións razoadas nos traballos en grupo,
debates, exposicións...

Terceiro curso. Física e química.

Bloque 1. Contidos comúns.

* Utilización de estratexias propias do traballo cien-
tífico, mediante a proposta de sinxelas investigacións
para a resolución de situacións problema, discusión do
seu interese, identificación de variables que interve-
ñen, formulación dalgunha hipótese de traballo, segui-
mento dunha planificación na posta en práctica, recol-
la organizada dos datos, interpretación de resultados e
comunicación das conclusións.

* Busca, selección e valoración crítica de informa-
ción de carácter científico utilizando as tecnoloxías da
comunicación e da información e outras fontes.

* Interpretación de información de carácter científi-
co coa axuda de modelos axeitados, e utilización des-
ta información para formar unha opinión propia e
expresarse axeitadamente, coa axuda das tecnoloxías
da comunicación e da información e outras fontes.

* Valoración das achegas das ciencias da natureza
ao longo da historia, para lles dar resposta ás necesi-
dades dos seres humanos e mellorar as condicións da
súa existencia, así como para apreciar e desfrutar da
diversidade natural e cultural, participando na súa
conservación, protección e mellora.

* Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desi-
gual repartición da riqueza no mundo, que provoca
unhas condicións de enorme desvantaxe en aspectos
de saúde e ambiente dos países pobres respecto dos
ricos.

* Posta en práctica correcta dos procedementos
experimentais e respecto polas normas de seguridade.

Bloque 2. Diversidade e unidade da estrutura da
materia e os seus cambios.

Diversidade da materia.

* Caracterización de mestura e substancia pura.
Identificación de substancias puras a través das súas
propiedades características. Planificación e elección
experimental das técnicas de separación de substan-
cias máis axeitadas. Valoración do uso das técnicas de
separación de substancias en mesturas para o desen-
volvemento da vida e para a obtención de recursos.

* Identificación de disolucións, dos seus compoñen-
tes, caracterización da súa composición mediante as
diferentes formas de expresar a concentración das
substancias. Preparación de disolucións de concentra-
ción coñecida. Importancia das disolucións en produ-
tos de consumo habitual e repercusións sobre a saúde
das persoas e o ambiente.

A unidade na estrutura da materia.

* Estudo experimental cualitativo das relacións
entre a presión, o volume e a temperatura dos gases.

* Interpretación, coa axuda do modelo cinético de
partículas, do volume, da temperatura, da presión e
das relacións entre esas magnitudes para os gases.
Extrapolación do modelo cinético de partículas na
interpretación das propiedades dos líquidos e dos sóli-
dos.

* Interpretación, coa axuda do modelo cinético da
materia, dalgúns procesos como os cambios de estado,
a difusión e a dilatación, así como da diferenza entre
mestura e substancia pura.

* Caracterización do cambio físico e químico. Dife-
renciación experimental entre substancias simples e
compostas. Comprobación experimental da conserva-
ción da masa e da non-conservación do volume nun
sistema, antes e despois dun cambio físico e químico.
Diferenciación entre mestura e composto.

* Valoración da importancia histórica do modelo ató-
mico molecular de Dalton para interpretar a diferenza
entre substancias simples e compostas.

* Utilización de diversos formatos como o verbal, o
icónico, o gráfico e o simbólico para expresar, de xei-
to comprensivo, información sobre a estrutura e com-
posición das substancias de uso cotián.

Os cambios químicos.

* Realización experimental dalgunhas transforma-
cións químicas sinxelas. Reaccións de combustión.
Identificación do que se conserva e do que cambia nas
reaccións químicas.

* Recoñecemento da transferencia de enerxía nas
reaccións químicas. Aplicación ás combustións e á
fotosíntese.

* Interpretación, coa axuda do modelo atómico-
molecular, das reaccións químicas como transforma-
ción dunhas substancias noutras; representación gráfi-
ca e simbólica; identificación do elemento químico;
xustificación da conservación da masa e do elemento
químico nas reaccións a partir do modelo atómico-
molecular.

* Estimacións e investigacións sobre a variación da
rapidez dunha reacción en función da temperatura,
concentración, grao de división dos reactivos. A emi-
sión dos gases nos vehículos e a influencia na calida-
de do aire: función dos catalizadores.

* Procura, selección de información e análise crítica
sobre os beneficios e riscos da fabricación e uso dal-
gún material de uso cotián. Estimación do impacto
ambiental das reaccións de combustión.

Bloque 3. A natureza eléctrica da materia.

Propiedades eléctricas e magnéticas da materia.
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* Identificación experimental das interaccións eléc-
tricas e magnéticas. Utilización da carga eléctrica na
interpretación das interaccións.

* Análise de movemento de cargas: circuíto eléctri-
co.

* Importancia da electricidade nas condicións da
nosa vida cotiá e no desenvolvemento científico e tec-
nolóxico. Valoración das medidas preventivas.

A estrutura do átomo.

* Selección de información e análise crítica da con-
tribución do estudo da electricidade ao coñecemento
da estrutura da materia.

* Incorporación da carga eléctrica á estrutura atómi-
ca. Caracterización dos elementos químicos.

* Identificación dos compoñentes estruturais da
materia: átomos, moléculas e ións. Comparación de
substancias con estruturas de átomos libres, molecula-
res e xigantes. Relación entre a estrutura e as súas
propiedades.

* Aproximación cualitativa á radioactividade e aos
efectos das radiacións ionizantes sobre a saúde e o
ambiente. Importancia dos isótopos na investigación
científica e médica. Valoración de medidas preventi-
vas e protectoras.

Criterios de avaliación.

1. Utilizar procedementos que permitan diferenciar
mesturas, substancias simples e compostos en mate-
riais de uso cotián, identificar a composición das mes-
turas en produtos de consumo habitual e preparar
algunha disolución sinxela.

Este criterio trata de constatar se o alumnado reco-
ñece cando un material é unha substancia pura ou
unha mestura e, neste último caso, coñece técnicas de
separación, sabe deseñar e realizar algunhas delas,
utiliza criterios para clasificar as substancias en sim-
ples e compostas e diferencia mesturas de compostos.
Tamén se debe comprobar que utiliza a información
das etiquetas dos produtos de consumo cotián para
identificar a composición das mesturas, especialmen-
te a concentración en masa e as porcentaxes tanto en
masa coma en volume. Valoraranse as habilidades
prácticas á hora de preparar disolucións cunha deter-
minada concentración en masa e a capacidade para
salientar a importancia dalgúns materiais para a socie-
dade.

2. Identificar e cuantificar algunhas propiedades dos
materiais nos seus distintos estados de agregación,
diferenciando a descrición macroscópica da interpre-
tación con modelos.

Trátase de verificar que o alumnado determina
algunhas propiedades características das substancias,
levando a cabo experiencias sinxelas que as poñan de
manifesto. Interpreta coa axuda do modelo cinético os
conceptos de presión, temperatura e cambios de esta-
do. Tamén se valorará a interpretación cualitativa das

representacións gráficas que reflictan relacións entre
propiedades.

3. Clasificar distintos tipos de substancias e os pro-
cesos de cambio utilizando criterios macroscópicos e
as premisas do modelo de Dalton.

Preténdese comprobar se o alumnado emprega algún
criterio macroscópico que lle permita clasificar os
cambios nas substancias, diferenciar mesturas de
compostos e estes de substancias simples, utilizando
procedementos experimentais sinxelos; valorando a
contribución de Dalton ao modelo de materia para xus-
tificar os ditos cambios e interpretar a existencia de
substancias simples e de compostos.

4. Interpretar e representar reaccións químicas utili-
zando o modelo atómico-molecular, así como para xus-
tificar a conservación da masa en sistemas pechados.

Este criterio pretende comprobar que o alumnado
identifica experimentalmente a reacción química
como proceso en que unhas substancias se transfor-
man noutras novas, onde se conserva a masa e o ele-
mento químico; que saben xustificala co modelo ele-
mental de reacción e que son quen de representalas de
xeito verbal, gráfico e simbólico. Valorarase tamén se
coñecen a súa importancia na mellora da calidade de
vida das persoas e as posibles repercusións negativas
sobre o contorno, sendo conscientes da relevancia e
responsabilidade de todos para a protección do
ambiente e a saúde das persoas.

5. Identificar fenómenos eléctricos e magnéticos
cotiáns valorando as repercusións da electricidade no
desenvolvemento científico e tecnolóxico e nas condi-
cións de vida das persoas.

Preténdese constatar se o alumnado é capaz de rea-
lizar experiencias eléctricas e magnéticas, explicalas
cualitativamente co concepto de carga, mostrando o
seu coñecemento da estrutura eléctrica da materia.
Valorarase tamén se é capaz de utilizar instrumentos
sinxelos e é consciente das repercusións dos coñece-
mentos sobre a electricidade e a necesidade da efi-
ciencia e do aforro enerxético.

6. Analizar a evolución do modelo atómico ao intro-
ducir a natureza eléctrica da materia e identificar as
aplicacións de substancias radioactivas.

Trátase de comprobar que o alumnado comprende
que os cambios nos modelos da materia teñen como
obxectivo a procura de explicacións das súas propie-
dades e dos fenómenos cotiáns. Tamén se trata de
comprobar se valora as aplicacións da radioactividade,
principalmente en medicina, mediante a participación
en traballos, debates, etc. sobre elas e se xustifica as
medidas de protección nos traballos que impliquen
perigos.

7. Participar activamente na construción, comunica-
ción e utilización do coñecemento científico.

Trátase de comprobar que o alumnado se implica
persoalmente na propia aprendizaxe, realizando o
esforzo necesario, valorando a reflexión sobre os pro-
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pios procesos de aprendizaxe das ciencias desde a
apropiación dos obxectivos ata a utilización de crite-
rios de realización para autocorrixirse, no caso de que
sexa necesario.

Terceiro curso. Bioloxía e xeoloxía.

Bloque 1. Contidos comúns.

* Utilización de estratexias propias do traballo cien-
tífico, mediante a proposta de sinxelas investigacións
para a resolución de situacións-problema, discusión
do seu interese, identificación de variables que inter-
veñen, formulación dalgunha hipótese de traballo,
seguimento dunha planificación na posta en práctica,
recolla organizada dos datos, interpretación de resul-
tados e comunicación das conclusións.

* Busca, selección e valoración crítica de informa-
ción de carácter científico utilizando as tecnoloxías da
comunicación e da información e outras fontes.

* Interpretación de información de carácter científi-
co coa axuda de modelos axeitados e utilización desta
información para formar unha opinión propia e expre-
sarse axeitadamente, coa axuda das tecnoloxías da
comunicación e da información e outras fontes.

* Valoración das achegas das ciencias da natureza
ao longo da historia, para lles dar resposta ás necesi-
dades dos seres humanos e mellorar as condicións da
súa existencia, así como para apreciar e desfrutar da
diversidade natural e cultural, participando na súa
conservación, protección e mellora.

* Asimilar as diferenzas sociais derivadas da desi-
gual repartición da riqueza no mundo, que provoca
unhas condicións de enorme desvantaxe en aspectos
de saúde e ambiente dos países pobres con respecto
aos ricos.

* Posta en práctica correcta dos procedementos
experimentais e respecto polas normas de seguridade.

Bloque 2. As persoas e a saúde.

A saúde e a enfermidade.

* Identificación dos niveis de organización do corpo
humano: aparellos, sistemas, órganos, tecidos e célu-
las.

* Valoración da saúde como un ben individual e
colectivo. Identificación dos factores que condicionan
a saúde e a enfermidade. Importancia dos hábitos de
vida saudable e o coñecemento dos factores de risco.

* Coñecemento de varios tipos de enfermidades:
conxénitas, hereditarias, crónicas, deficitarias e infec-
ciosas (tipos de seres vivos que as provocan). Valora-
ción do uso dos fármacos e problemáticas derivadas.

* Selección de información e crítica das diferenzas
dos tipos de enfermidades no mundo globalizado. Pro-
postas de actuación.

* Recoñecemento da actuación do sistema inmuni-
tario nun caso concreto (a gripe, unha enfermidade
bacteriana, as alerxias...). Valoración da aplicación

das vacinas, os transplantes, a doazón de órganos e as
novas terapias con células nai.

Sexualidade e reprodución humana.

* Aproximación a unha definición de sexualidade.
Recoñecemento da diversidade de sexo. Evolución dos
hábitos sexuais ao longo da vida.

* Diferenciación entre sexualidade e reprodución.
Valoración dos cambios físicos e psíquicos na adoles-
cencia. Breve referencia aos cambios hormonais.
Métodos anticonceptivos.

* Identificación do proceso de reprodución como un
mecanismo de perpetuación da especie. Caracteriza-
ción dos aparellos reprodutores masculino e feminino
así como dos gametos, óvulo e espermatozoide.

* A preparación do útero para a fecundación: o ciclo
menstrual. Identificación da fecundación, embarazo e
parto cunha breve aproximación ao embrión e ao feto.
Recoñecemento e valoración dos novos métodos de
reprodución asistida.

* Procura e selección de información sobre as enfer-
midades de transmisión sexual e valoración da saúde
e hixiene sexual.

Alimentación e nutrición humanas.

* Realización de diagramas e esquemas que axuden
a dar unha visión global e integradora de todos os apa-
rellos e procesos que interveñen na nutrición.

* Diferenciación entre alimento e nutriente recoñe-
cendo os principios inmediatos necesarios para o ser
humano: proteínas, glícidos, graxas, sales minerais,
vitaminas e auga.

* Recoñecemento dos pasos que segue o alimento
desde que se inxire ata que se absorbe no aparello
dixestivo.

* Coñecemento do papel que desempeñan os apare-
llos: o respiratorio e a ventilación pulmonar; o circula-
torio e a circulación; o excretor e a formación da urina
e a excreción no proceso xeral de nutrición.

* Análise de dietas e hábitos saudables na alimenta-
ción, destacando a importancia dunha dieta equilibra-
da. Identificación das principais enfermidades e tras-
tornos da conduta alimentaria. Valoración da alimen-
tación e a saúde.

* Procura, selección de información e análise de eti-
quetas identificando os aditivos alimentarios e produ-
tos transxénicos.

As funcións de relación: percepción, coordinación e
movemento.

* Identificación dos mecanismos de resposta do ser
humano ante un estímulo: órganos dos sentidos, siste-
ma nervioso e aparello locomotor.

* Coñecemento do papel do sistema endócrino e as
hormonas. Identificación da importancia das súas
principais alteracións.




