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1. INTRODUCIÓN
No inicio do actual curso escolar 2021 – 2022 o departamento de Bioloxía e Xeoloxía está formado por un
único profesor, Luis Antonio Peña Rodríguez, que impartirá todas as materias relativas a este departamento.
Todas as materias impartiránse en galego agás CAAP de 4º da ESO que se fará en castelán.
O total de alumnos atendidos polo departamento será:
40 alumnos de 1º (Bioloxía e Xeoloxía)
40 alumnos de 3º (Bioloxía e Xeoloxía)
20 alumnos de 4º (Bioloxía e Xeoloxía)
05 alumnos de 4º (CAAP)
A presente programación terá como finalidade acadar os obxectivos didácticos tendo en conta a normativa
vixente e os estándares de aprendizaxe contemplados na referida norma, que teñen como finalidade a
adquisición da competencia científica seguindo metodoloxías baseadas na implicación do alumnado,
incentivando a súa curiosidade e interese polo mundo natural.
2. OBXECTIVOS XERAIS DE ETAPA
A presente programación terá en conta os obxectivos xerais establecidos para a etapa da ESO no DECRETO
86/2015, do 25 de xuño. Neste decreto establécese que a educación secundaria obrigatoria contribuirá a
desenvolver nos alumnos e nas alumnas as capacidades que lles permitan:
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 condición ou circunstancia persoal ou
social. Rexeitar os estereotipos que supoñan discriminación entre homes e mulleres, así como calquera
manifestación de violencia contra a muller.
d) Fortalecer as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas
demais persoas, así como rexeitar a violencia, os prexuízos de calquera tipo e os comportamentos sexistas,
e resolver pacificamente os conflitos.
e) Desenvolver destrezas básicas na utilización das fontes de información, para adquirir novos
coñecementos con sentido crítico. Adquirir unha preparación básica no campo das tecnoloxías,
especialmente as da información e a comunicación.
f) Concibir o coñecemento científico como un saber integrado, que se estrutura en materias, así como
coñecer e aplicar os métodos para identificar os problemas en diversos campos do coñecemento e da
experiencia.
g) Desenvolver o espírito emprendedor e a confianza en si mesmo, a participación, o sentido crítico, a
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iniciativa persoal e a capacidade para aprender a aprender, planificar, tomar decisións e asumir
responsabilidades.
h) Comprender e expresar con corrección, oralmente e por escrito, na lingua galega e na lingua castelá,
textos e mensaxes complexas, e iniciarse no coñecemento, na lectura e no estudo da literatura.
i) Comprender e expresarse nunha ou máis linguas estranxeiras de maneira apropiada.
l) Coñecer, valorar e respectar os aspectos básicos da cultura e da historia propias e das outras persoas, así
como o patrimonio artístico e cultural. Coñecer mulleres e homes que realizaran achegas importantes á
cultura e á sociedade galega, ou a outras culturas do mundo.
m) Coñecer e aceptar o funcionamento do propio corpo e o das outras persoas, respectar as diferenzas,
afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais, e incorporar a educación física e a práctica do deporte
para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Coñecer e valorar a dimensión humana da sexualidade
en toda a súa diversidade. Valorar criticamente os hábitos sociais relacionados coa saúde, o consumo, o
coidado dos seres vivos e o medio ambiente, contribuíndo á súa conservación e á súa mellora.
n) Apreciar a creación artística e comprender a linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando diversos
medios de expresión e representación.
ñ) Coñecer e valorar os aspectos básicos do patrimonio lingüístico, cultural, histórico e artístico de Galicia,
participar na súa conservación e na súa mellora, e respectar a diversidade lingüística e cultural como
dereito dos pobos e das persoas, desenvolvendo actitudes de interese e respecto cara ao exercicio deste
dereito.
o) Coñecer e valorar a importancia do uso da lingua galega como elemento fundamental para o
mantemento da identidade de Galicia, e como medio de relación interpersoal e expresión de riqueza
cultural nun contexto plurilingüe, que permite a comunicación con outras linguas, en especial coas
pertencentes á comunidade lusófona.
3. COMPETENCIAS
A presente programación terá en conta as competencias que se pretenden acadar establecidas para a etapa
da ESO no DECRETO 86/2015, do 25 de xuño. Neste decreto defínese como competencias: “As capacidades
para aplicar de xeito integrado os contidos propios de cada ensinanza e etapa educativa, co fin de lograr a
realización adecuada de actividades e a resolución eficaz de problemas complexos”.
As competencias clave ás que contribuiremos e que teremos en conta no desenvolvemento da
programación serán:
Comunicación lingüística (CCL).
Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía (CMCCT).
Competencia dixital (CD).
Aprender a aprender (CAA).
Competencias sociais e cívicas (CSC).
Sentido de iniciativa e espírito emprendedor (CSIEE).
Conciencia e expresións culturais (CCEC).
A concreción das contribucións a cada competencia desenvolverase nas programacións de cada materia en
cada un dos cursos da ESO.
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4. INCIDENCIA DA PANDEMIA NA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

Revisión dos contidos desenvolvidos e non desenvolvidos no curso 2019-2020.
A perda das clases presenciais no curso 2019 – 2020 impedíu completar obxectivos e contidos. No curso
pasado 2020-2021, xa normalizadas as clases presenciais, resolveuse parcialmente este problema.
- A programación de bioloxía e xeoloxía de 4º do pasado curso contemplou as eivas de 3º do
curso anterior. Dita programación completouse íntegramente.
- A parte non superada foi á que afectou á programación de 1º de ESO do curso 2019-2020 xa
que os alumnos de 1º non tiñan esta materia en 2º da ESO. Compre agora, que están en terceiro e volven ter esta materia, resolver as carencias desta programación inconclusa.
En bioloxía e xeoloxía de primeiro da ESO (2019-2020):


Desenvolveuse integramente o bloque de contidos B2 (A Terra no universo)



Desenvolveronse parcialmente os bloques B1 (Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía
científica), B3 (A biodiversidade no planeta Terra), B5 (Proxecto de investigación)



Non se puido desenvolver o bloque B4 (Os ecosistemas)

De todo o anterior os contidos que habería que abordar sería a parte no desenvolvida do B3 (Reinos
Fungos, Protistas e Moneras) e o B4 (Os ecosistemas), íntegro. As partes non completadas do B1 e B5
formarán parte neste curso da programación ordinaria de materias relacionadas cos procedementos,
métodos e vocabulario relativos á ciencia.
5. AVALIACIÓN INICIAL

A avaliación inicial permitirá a observación dos seguintes aspectos:
1º ESO

3º ESO

4º ESO

-

En primeiro, identificará deficiencias de coñecemento ou competenciais nalgúns alumnos.
Facilitará a identificación de contidos de quinto e sexto de primaria que, a causa da pandemia,
non foron suficientemente abordados nos cursos pasados. Algúns destes contidos serán
abordados este curso e outros en terceiro da ESO.

-

Os alumnos de 3º xa son coñecidos polo profesor deste curso posto que xa foi profesor destes
alumnos en primeiro. A programación de 3º contemprará os contidos non traballados en 1º no
curso 2019-2020.

-

Os alumnos de 4º xa son coñecidos polo profesor deste curso posto que xa foi profesor deles en
primeiro e terceiro. Non será necesaria ningunha modificación da programación prevista
relacionada porque os alumnos xa demostraron a súa competencia na materia nos cursos
anteriores.
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6. PROGRAMACIÓN POR MATERIAS
(A) BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO
A programación didáctica que segue fará referencia aos obxectivos xerais de etapa, á contribución ás
diferentes competencias e citará os contidos a impartir (agrupados en cinco bloques), os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe.
BLOQUES DE CONTIDOS
B1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
B2: A Terra no universo.
B3: A biodiversidade no planeta Terra.
B4: Os ecosistemas.
B5: Proxecto de investigación.
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS
Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
 h
 o

 b
 e
 f
 g
 h
 m
 o

 B1.1. O vocabulario científico na  B1.1. Utilizar adecuadamente o  BXB1.1.1. Identifica os termos  CCL

expresión oral e escrita.

vocabulario científico nun contexto
preciso e adecuado ao seu nivel.

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

 B1.2. Metodoloxía científica: ca-  B1.2. Procurar, seleccionar e inter-  BXB1.2.1. Procura, selecciona e  CD

racterísticas 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.

pretar a información de carácter
interpreta a información de carác-  CAA
científico, e utilizala para formar
ter científico a partir da utilización
de diversas fontes.
unha opinión propia, expresarse
con precisión e argumentar sobre
problemas relacionados co medio  BXB1.2.2. Transmite a informa-  CD
natural e a saúde.
ción seleccionada de xeito preciso,  CCL
utilizando diversos soportes.
 BXB1.2.3. Utiliza a información de  CAA

carácter científico para formar  CCL
unha opinión propia e argumentar
sobre problemas relacionados.
 b

 B1.4. Planificación e realización do  B1.3. Realizar un traballo experi-  BXB1.3.1. Coñece e respecta as  CMCCT

 f

traballo experimental, e interpretación dos seus resultados.
 B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material.

 g

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

normas de seguridade no labora-  CSC
torio, e coida os instrumentos e o
material empregado.
 BXB1.3.2. Desenvolve con auto-  CSIEE

nomía a planificación do traballo  CMCCT
experimental, utilizando tanto ins-  CAA
trumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso
experimental seguido, describe as
súas observacións e interpreta os
seus resultados.
Bloque 2. A Terra no universo

PROGRAMACIÓN 2021 - 2022

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS DO IES DE VIÓS

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
Obxectivos
 f

Contidos

 f

 B2.2. Compoñentes do Universo.

 l

 B2.3. Características do Sistema

Solar e dos seus compoñentes.
 B2.4. Concepcións sobre o Sistema Solar ao longo da historia.

pais sobre a orixe do Universo, e a
formación e a evolución das galaxias.

cipais sobre a orixe do universo.

 B2.2. Expor a organización do Uni-  BXB2.2.1. Recoñece os compo-  CMCCT

verso e do Sistema Solar, así
como algunhas das concepcións
que sobre este sistema planetario
se tiveron ao longo da historia.

ñentes do Universo e do Sistema
Solar, e describe as súas características xerais.

Relacionar comparativa-  BXB2.3.1. Precisa as característi-  CMCCT
mente a posición dun planeta no
cas que se dan no planeta Terra
sistema solar coas súas caracteque permiten o desenvolvemento
rísticas.
da vida nel, e que non se dan nos
outros planetas.

 B2.6. O planeta Terra: característi-  B2.4. Localizar a posición da Terra  BXB2.4.1. Identifica a posición da  CMCCT

cas.
 f

Competencias clave

 B2.5. Os planetas no Sistema So-  B2.3.

lar.

 f

Estándares de aprendizaxe

 B2.1. Principais modelos sobre a  B2.1. Recoñecer as ideas princi-  BXB2.1.1. Identifica as ideas prin-  CMCCT

orixe do Universo.

 f

Criterios de avaliación

no Sistema Solar.

Terra no Sistema Solar.

 B2.7. Os movementos da Terra,  B2.5. Establecer os movementos  BXB2.5.1. Categoriza os fenóme-  CMCCT

da Lúa e do Sol, e as súas consecuencias.

da Terra, da Lúa e do Sol, e relacionalos coa existencia do día e a
noite, as estacións, as mareas e
as eclipses.

nos principais relacionados co movemento e a posición dos astros, e
deduce a súa importancia para a
vida.
 BXB2.5.2.

Interpreta correcta-  CMCCT
mente 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.

 f

 B2.8. A xeosfera: estrutura e com-  B2.6. Identificar os materiais te-  BXB2.6.1. Describe as caracterís-  CMCCT

posición da codia, o manto e o núcleo.

rrestres segundo a súa abundancia e a distribución nas grandes
capas da Terra.

ticas xerais dos materiais máis frecuentes nas zonas externas do
planeta e xustifica a súa distribución en capas en función da súa
densidade.
 BXB2.6.2. Describe as caracterís-  CMCCT

ticas xerais da codia, o manto e o
núcleo terrestre, e os materiais
que os compoñen, e relaciona
esas características coa súa situación.
 f

 B2.9. Minerais e rochas: propieda-  B2.7. Recoñecer as propiedades e  BXB2.7.1. Identifica minerais e ro-  CMCCT

 g

des, características e utilidades.

 n

 B2.10. Xestión sustentable dos re-

 ñ

cursos minerais. Recursos minerais en Galicia.

as características dos minerais e
chas utilizando criterios que permi-  CAA
tan diferencialos.
das rochas, distinguir as súas aplicacións máis frecuentes e salientar a súa importancia económica e  BXB2.7.2. Describe algunhas das  CCEC
a xestión sustentable.
aplicacións máis frecuentes dos
minerais e das rochas no ámbito
da vida cotiá.
 BXB2.7.3. Recoñece a importan-  CSC

cia do uso responsable e a xestión
sustentable dos recursos minerais.
 f

 B2.11. A atmosfera: composición e  B2.8. Analizar as características e  BXB2.8.1. Recoñece a estrutura e  CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

estrutura. O aire e os seus compoñentes. Efecto invernadoiro. Importancia da atmosfera para os seres vivos.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

a composición da atmosfera.

a composición da atmosfera, e as
propiedades do aire.

 BXB2.8.2. Recoñece a composi-  CMCCT

ción do aire e identifica os contaminantes principais en relación
coa súa orixe.
 BXB2.8.3. Identifica e xustifica con  CMCCT

argumentacións sinxelas as causas que sustentan o papel protector da atmosfera para os seres vivos.
 b
 e
 f

 B2.12. Contaminación atmosfé-  B2.9. Investigar e recoller informa-  BXB2.9.1. Relaciona a contamina-  CSC

rica: repercusións e posibles solucións.

 g
 m
 f
 m

 f

 m

rica: repercusións e posibles solucións.

doce e salgada.

 f

dades anómalas da auga en relación coas súas consecuencias
para o mantemento da vida na Terra.
auga en relación cos seus cambios de estado de agregación.

 B2.17. Xestión sustentable da  B2.13. Valorar e identificar a nece-  BXB2.13.1. Comprende e identi-  CSC

auga.

sidade dunha xestión sustentable
da auga e de actuacións persoais
e colectivas que potencien a redución do consumo e a súa reutilización.

 m

 m

da auga e a súa importancia para
a existencia da vida.

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

 g

 f

en que a actividade humana interfire coa acción protectora da atmosfera.

 B2.14. A auga na Terra. Auga  B2.12. Interpretar a distribución da  BXB2.12.1. Describe o ciclo da  CMCCT

 B2.16. A auga como recurso.

 f

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

 B2.13. A hidrosfera. Propiedades  B2.11. Describir as propiedades  BXB2.11.1. Recoñece as propie-  CMCCT

 B2.15. Ciclo da auga.

 a

ción ambiental coa deterioración  CSIEE
ambiental, e propón accións e hábitos que contribúan á súa solución.

 B2.12. Contaminación atmosfé-  B2.10. Recoñecer a importancia  BXB2.10.1. Relaciona situacións  CSC

da auga. Importancia da auga para
os seres vivos.

 f

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

fica o significado da xestión sus-  CSIEE
tentable da auga doce, e enumera
medidas concretas que colaboren
nesa xestión.

 B2.18. Contaminación das augas  B2.14. Xustificar e argumentar a  BXB2.14.1. Recoñece os proble-  CSC

doces e salgadas.

importancia de preservar e non
contaminar as augas doces e salgadas.

mas de contaminación de augas
doces e salgadas, en relación
coas actividades humanas

 B2.19. A biosfera. Características  B2.15. Seleccionar as característi-  BXB2.15.1. Describe as caracte-  CMCCT

que fixeron da Terra un planeta
habitable.

cas que fan da Terra un planeta
especial para o desenvolvemento
da vida.

rísticas que posibilitaron o desenvolvemento da vida na Terra.

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra
 f

 B3.1. Concepto de biodiversidade.  B3.1. Recoñecer a importancia da  BXB3.1.1. Estima a importancia da  CCEC

 l

Importancia da biodiversidade.

 m

 B3.2. Sistemas de clasificación

dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.

biodiversidade e as características
morfolóxicas principais dos grupos
taxonómicos.

biodiversidade e aplica criterios de  CMCCT
clasificación dos seres vivos, relacionando os animais e as plantas
máis comúns co seu grupo taxonómico.
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 B3.3. Reinos dos seres vivos: Mo-

neras, Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.
 f

 B3.1. Concepto de biodiversidade.  B3.2. Categorizar os criterios que  BXB3.2.1. Identifica e recoñece  CMCCT

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.
 f
 m

Importancia da biodiversidade.
dos seres vivos. Concepto de especie. Nomenclatura binomial.
 B3.3. Reinos dos seres vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas e Metazoos.

 m

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

rísticas xerais e singulares de
cada grupo taxonómico.

 B3.4. Invertebrados: poríferos, ce-  B3.4. Caracterizar os principais  BXB3.4.1. Asocia invertebrados  CMCCT

lentéreos, anélidos, moluscos,
equinodermos e artrópodos. Características anatómicas e fisiolóxicas.
 B3.5. Vertebrados: peixes, anfibios, réptiles, aves e mamíferos.
Características anatómicas e fisiolóxicas.
 f

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

 B3.1. Concepto de biodiversidade.  B3.3. Describir as características  BXB3.3.1. Discrimina as caracte-  CMCCT
 B3.2. Sistemas de clasificación

 f

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

grupos de invertebrados e vertebrados.

comúns co grupo taxonómico ao
que pertencen.
 BXB3.4.2. Recoñece exemplares  CMCCT

de vertebrados e asígnaos á clase
á que pertencen.

 B3.6. Plantas: brións, fieitos, xim-  B3.5. Coñecer e definir as funcións  BXB3.5.1. Detalla o proceso da  CMCCT

nospermas e anxiospermas. Características principais, nutrición,
relación e reprodución.

vitais das plantas e a súa importancia para a vida, e caracterizar
os principais grupos de plantas.

nutrición autótrofa e relaciónao
coa súa importancia para o conxunto de todos os seres vivos.
 BXB3.5.2. Describe as caracterís-  CMCCT

ticas xerais e singulares dos principais grupos de plantas.
 b
 e
 g
 g
 l
 ñ

 B3.7. Clasificación de animais e  B3.6. Utilizar claves dicotómicas  BXB3.6.1. Clasifica e identifica  CAA

plantas a partir de claves dicotómicas e outros medios.

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

animais e plantas a partir de claves de identificación.

 B3.8. Identificación de plantas e  B3.7. Determinar a partir da obser-  BXB3.7.1. Identifica exemplares  CMCCT

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

vación as adaptacións que permiten aos animais e ás plantas sobrevivir en determinados ecosistemas, con especial atención aos
ecosistemas galegos.

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  CAA

adaptación ao medio a presenza  CMCCT
de determinadas estruturas nos
animais e nas plantas máis comúns.
 BXB3.7.3. Identifica exemplares  CCEC

de plantas e animais propios dos
ecosistemas galegos.
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 4. Os ecosistemas
 f

 B4.1. Ecosistema: identificación  B4.1. Diferenciar os compoñentes  BXB4.1.1. Identifica os compoñen-  CMCCT

dos seus compoñentes.

dun ecosistema.

tes dun ecosistema.

 B4.2. Factores abióticos e bióticos

nos ecosistemas.
 B4.3. Ecosistemas acuáticos.
 B4.4. Ecosistemas terrestres.
 f

 B4.5. Factores desencadeantes  B4.2. Identificar nun ecosistema  BXB4.2.1. Recoñece e enumera  CMCCT

 g
 m

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

 a

 B4.7. Accións que favorecen a  B4.3. Recoñecer e difundir accións  BXB4.3.1. Selecciona accións que  CSC

 g

conservación ambiental.

 m

os factores desencadeantes de
desequilibrios e establecer estratexias para restablecer o seu equilibrio.

que favorezan a conservación ambiental.

os factores desencadeantes de
desequilibrios nun ecosistema.

preveñen a destrución ambiental.

 CSIEE

Bloque 5. Proxecto de investigación
 b
 c

 b
 f
 g

 e

 B5.1. Método científico. Elabora-  B5.1. Planear, aplicar e integrar as  BXB5.1.1. Integra e aplica as des-  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou da observación.

 b
 c

 a
 b
 d
 h
 o

trezas propias do método cientí-  CMCCT
fico.

 B5.1. Método científico. Elabora-  B5.2. Elaborar hipóteses e con-  BXB5.2.1. Utiliza argumentos que  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou da observación.

trastalas a través da experimentación ou da observación, e a argumentación.

xustifiquen as hipóteses que pro-  CCL
pón.

 B5.2. Artigo científico. Fontes de  B5.3. Utilizar fontes de información  BXB5.3.1. Utiliza diferentes fontes  CMCCT

divulgación científica.

 a

destrezas e as habilidades propias
do traballo científico.

variada, e discriminar e decidir sobre elas e sobre os métodos empregados para a súa obtención.

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

 B5.3. Proxecto de investigación en  B5.4. Participar, valorar e respec-  BXB5.4.1. Participa, valora e res-  CSC

equipo: organización. Participación e colaboración respectuosa
no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións.

tar o traballo individual e en
equipo.

pecta o traballo individual e en  CSIEE
grupo.

 B5.3. Proxecto de investigación en  B5.5. Expor e defender en público  BXB5.5.1. Deseña pequenos tra-  CAA

equipo: organización. Participación e colaboración respectuosa
no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións.

o proxecto de investigación realizado.

ballos de investigación sobre ani-  CMCCT
mais e/ou plantas, os ecosistemas  CSIEE
do seu contorno ou a alimentación
e a nutrición humana, para a súa  CD
presentación e defensa na aula.
 BXB5.5.2. Expresa con precisión e  CCL

coherencia as conclusións das  CCEC
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON CONCEPTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teorías que explican o Universo baseadas na observación: Xeocentrismo e heliocentrismo.
Compoñentes do universo: Cúmulos de galaxias, galaxias, estrelas, sistemas planetarios.
Compoñentes do sistema solar: sol, planetas, satélites, cometas.
Características especiais do planete Terra que permiten a vida.
Movementos terrestres
Movento de rotación e consecuencias.
Movemento de traslación e consecuencias.
Satélite de Terra: a Lúa
Movementos da Lúa e consecuencias.
Eclipses de sol e de lúa.
Compoñentes da Terra.
Xeosfera, atmósfera, hidrosfera, biosfera.
Características comúns do reino animal.
Substancias que compoñen os animais.
A célula.
Partes da célula.
Tipos de células.
Clasificación dos organismos según o número de células.
Clasificación dos seres vivos.
Clasificación en taxóns: reino, tipo, clase, .... .
Os cinco reinos: moneras, protistas, fungos, plantas, animais.
Características xerais dos animais.
Características dos vertebrados.
Clasificación dos vertebrados.
Características dos mamíferos.
Características das aves.
Características dos reptiles.
Características dos anfibios.
Características dos peixes.
Características dos invertebrados.
Clasificación dos invertebrados
Características dos poríferos.
Características dos celentéreos.
Características dos Vermes
Características dos moluscos.
Características dos artrópodos.
Características dos equinodermos.
Características das plantas.
Nutrición das plantas: absorción de nutrientes, transporte do zume bruto e elaborado,
transpiración, fotosíntese, respiración.
Partes fundamentais das plantas.
Reproducción das plantas con semente.
Partes da flor e funcións de cada parte.
Composición e estructura da atmósfera.
Estado da atmósfera.
A presión atmosférica.
Formación das nubes.
As precipitacións.
Sustancias contaminantes da atmósfera.
Medidas correctoras da contaminación atmosférica.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A auga na Terra.
Propiedades da auga.
Ciclo da auga.
Usos da auga e medidas de aforro.
Potabilización da auga.
Contaminación da auga e medidas para evitala.
Minerais: Orixe e composición.
Propiededes dos minerais.
Importancia e obtención de minerais.
As rochas.
Ciclo das rochas.
Clasificación das rochas.
Uso das rochas.
Ecosistemas.
Compoñentes: biotopo e biocenose
Relacións alimentarias entre os seres vivos.
Adaptacións dos seres vivos
Ecosistemas terrestres e acuáticos
Características dos solos.

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON PROCEDEMENTOS

•
•
•
•
•
•
•
•

Interpretación de esquemas, e imaxes do Sistema Solar.
Aplicación de coñecementos matemáticos para resolver problemas.
Interpretación de textos científicos.
Elaboración de modelos gráficos sinxelos.
Observación e interpretación de debuxos, fotografías, esquemas para distintos temas.
Aplicación de criterios para a clasificación de seres vivos.
Análise e interpretación de esquemas anatómicos de vertebrados e invertebrados.
Descrición dos trazos estructurais, organizativos e funcionais das plantas a partir de fotografías e
debuxos.
Análise de textos científicos.
Estructuración da información en cadros e sistemas.
Observación e análise da información gráfica.
Elaboración de esquemas.
Interpretación de ciclos naturais.
Identificación de rochas e minerais.
Interpretar gráficas sobre cadeas tróficas.
Analizar relacións entre os seres vivos.

•
•

Analizar, identificar e comprender elementos dos ecosistemas
Interés por coñecer as relacións dos seres vivos co medio.

•
•
•
•
•
•
•
•

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON ACTITUDES
•
•
•
•
•

Valorar as achegas científicas ao coñecemento do Universo.
Mostrar interés por recoñecer obxectos no ceo nocturno.
Valorar o noso Planeta polas súas características únicas no Sistema Solar.
Desenvolver unha actitude de interese por coñecer e conservar a gran diversidade de animais que
habitan a Terra.
Valorar a diversidade da especie humana, comprendendo que somos unha especie das que habitan
a Terra.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interese por coñecer a gran diversidade das plantas.
Apreciar o valor e beneficio da maioría dos microorganismos.
Comprender a importancia dos hábitos de prevención de enfermidades.
Tomar conciencia dos problemas ambientais que afectan a atmósfera e da necesidade de actuar a
nivel persoal para evitalos.
Valorar a auga como un recurso imprescindible para a vida.
Valorar os usos dos minerais.
Interese por coñecer as rochas e a súa utilidade.
Comprender o impacto ambiental da explotación de minerais e rochas.
Valorar a importancia de protexer e valorar a vida na Terra.
Valorar a importancia da reproducción para manter a biodiversidade e o equilibrio nos ecosistemas.
Interés por coñecer as relacións dos seres vivos co medio.
Valorar a importancia do solo e a súa conservación.
Adoptar unha actitude positiva cara a evitar o quencemento global e a disminución da capa de
ozono.

MATERIAIS CURRICULARES
Como libro de texto utilizaremos Bioloxía e Xeoloxía da editorial Santillana proxecto “Saber Facer” da serie
Observa.
Empregaremos láminas explicativas para o estudo dos seres vivos e mostras de minerais e rochas.
Faremos uso do laboratorio e do seu material, ben para aprender o seu manexo ou realizar experiencias.
Faremos uso das TIC, ben para buscar información, traballos de investigación ou para facer presentacións.
Como material audiovisual utilizaremos o canón de proxección para visualizar: vídeos, imaxes estáticas e
interactivas, mapas conceptuais, recursos web…
TEMPORALIZACIÓN
Os bloques de contidos B1 e B5, máis trasversais, impartiranse ao longo de todo o curso. Os bloques B2, B3 e
B4, máis concretos, repartiranse en 13 unidades didácticas (5 no primeiro trimestre, 4 no segundo e 4 no
terceiro). As actividades de carácter práctico e experimental faranse o máis simultáneamente posible coa
impartición dos contidos. Despois de cada unidade faráse unha proba escrita e trimestralmente, cada alumno,
un proxecto de investigación.
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(B) BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO
A programación didáctica que segue fará referencia aos obxectivos xerais de etapa, á contribución ás
diferentes competencias e citará os contidos a impartir (agrupados en seis bloques), os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe.
BLOQUES DE CONTIDOS
B1: Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica.
B2: A célula, unidade estrutural e funcional dos seres vivos.
B3: As persoas e a saúde. Promoción da saúde.
B4: O relevo terrestre e a súa evolución.
B5: O solo como ecosistema.
B6: Proxecto de investigación.
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS
Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica
 h
 o

 b
 e
 f
 g
 h
 m
 o

 B1.1. O vocabulario científico na  B1.1. Utilizar adecuadamente o  BXB1.1.1. Identifica os termos  CCL

expresión oral e escrita.

vocabulario científico nun contexto
preciso e adecuado ao seu nivel.

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

 B1.2. Metodoloxía científica: ca-  B1.2. Procurar, seleccionar e inter-  BXB1.2.1. Procura, selecciona e  CD

racterísticas 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.

pretar a información de carácter
interpreta a información de carác-  CAA
científico e utilizala para formar
ter científico a partir da utilización
de diversas fontes.
unha opinión propia, expresarse
con precisión e argumentar sobre
problemas relacionados co medio  BXB1.2.2. Transmite a informa-  CD
natural e a saúde.
ción seleccionada de xeito preciso  CCL
utilizando diversos soportes.
 BXB1.2.3. Utiliza a información de  CAA

carácter científico para formar  CCL
unha opinión propia e argumentar
sobre problemas relacionados.
 b

 B1.4. Planificación e realización  B1.3. Realizar un traballo experi-  BXB1.3.1. Coñece e respecta as  CMCCT

 f

do traballo experimental, e interpretación dos seus resultados.
 B1.5. Normas de seguridade no laboratorio, e coidado dos instrumentos e do material.

 g

mental con axuda dun guión de
prácticas de laboratorio ou de
campo, describir a súa execución
e interpretar os seus resultados.

normas de seguridade no labora-  CSC
torio, e coida os instrumentos e o
material empregado.
 BXB1.3.2. Desenvolve con auto-  CSIEE

nomía a planificación do traballo  CMCCT
experimental, utilizando tanto ins-  CAA
trumentos ópticos de recoñecemento como material básico de laboratorio, argumenta o proceso
experimental seguido, describe as
súas observacións e interpreta os
seus resultados.

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

 B2.1. Características da materia

 BXB2.1.1. Diferencia a materia  CMCCT
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

viva e diferenzas coa materia  B2.1. Recoñecer que os seres viviva da inerte partindo das caracinerte.
terísticas particulares de ambas.
vos están constituídos por células
 B2.2. A célula. Características báe determinar as características
sicas da célula procariota e eucaque os diferencian da materia  BXB2.1.2. Establece comparativa-  CMCCT
mente as analoxías e as diferenriota, animal e vexetal.
inerte.
zas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e vexetal.
 f

 B2.3. Funcións vitais: nutrición, re-  B2.2. Describir as funcións co-  BXB2.2.1. Recoñece e diferencia  CMCCT

lación e reprodución.

múns a todos os seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa
e heterótrofa.

a importancia de cada función
para o mantemento da vida.
 BXB2.2.2. Contrasta o proceso de  CMCCT

nutrición autótrofa e nutrición heterótrofa, e deduce a relación entre
elas.
Bloque 3. As persoas e a saúde. Promoción da saúde
 f

 B3.1. Niveis de organización da  B3.1. Catalogar os niveis de orga-  BXB3.1.1. Interpreta os niveis de  CAA

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.
 f

 B3.4. Os tecidos do corpo hu-  B3.2. Diferenciar os tecidos máis  BXB3.2.1. Recoñece os principais  CMCCT

mano: estrutura e funcións.
 f
 m

 f
 m

 m

nización da materia viva (células,
organización no ser humano e procura a relación entre eles.
tecidos, órganos e aparellos ou
sistemas) e diferenciar as principais estruturas celulares e as súas  BXB3.1.2. Diferencia os tipos celu-  CMCCT
funcións.
lares e describe a función dos orgánulos máis importantes.

importantes do ser humano e a
súa función.

tecidos que conforman o corpo humano e asóciaos á súa función.

 B3.5. Saúde e doenza, e factores  B3.3. Descubrir, a partir do coñe-  BXB3.3.1. Argumenta as implica-  CSC

que as determinan.

cemento do concepto de saúde e
doenza, os factores que os determinan.

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

 B3.6. Doenzas infecciosas e non  B3.4. Clasificar as doenzas e de-  BXB3.4.1. Recoñece as doenzas  CMCCT

infecciosas.

terminar as infecciosas e non ine as infeccións máis comúns, e relaciónaas coas súas causas.
fecciosas máis comúns que afectan a poboación (causas, prevención e tratamentos).
 BXB3.4.2. Distingue e explica os  CMCCT
mecanismos de transmisión das
doenzas infecciosas.

 B3.7. Hixiene e prevención. Hábi-  B3.5. Valorar e identificar hábitos  BXB3.5.1. Coñece e describe há-  CSC

tos e estilos de vida saudables.

e estilos de vida saudables como
método de prevención das doenzas.

bitos de vida saudable e identifícaos como medio de promoción da
súa saúde e da das demais persoas.
 BXB3.5.2. Propón métodos para  CSIEE

evitar o contaxio e a propagación  CSC
das doenzas infecciosas máis comúns.
 a
 c
 d

 B3.7. Hixiene e prevención. Hábi-  B3.6. Seleccionar información, es-  BXB3.6.1. Establece diferenzas  CSC

tos e estilos de vida saudables.

tablecer diferenzas dos tipos de
doenzas dun mundo globalizado e
deseñar propostas de actuación.

entre as doenzas que afectan as  CSIEE
rexións dun mundo globalizado, e
deseña propostas de actuación.
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Bioloxía e Xeoloxía. 3º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 e
 m
 f
 m

 B3.8. Sistema inmunitario. Vaci-  B3.7. Determinar o funcionamento  BXB3.7.1. Explica en que consiste  CMCCT

nas, soros e antibióticos.
 B3.9. Uso responsable de medica-

mentos.

 a
 b

células, sangue e órganos.

 m

 g
 m

 a
 d
 g

portancia que ten a prevención
como práctica habitual e integrada
nas súas vidas e as consecuencias positivas da doazón de células, sangue e órganos.

 m

 f
 g
 m

 c
 m

 f
 m

 f
 m

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

 B3.11. Substancias aditivas: ta-  B3.9. Investigar as alteracións pro-  BXB3.9.1. Detecta as situacións  CSC

baco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados.

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

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

 B3.11. Substancias aditivas: ta-  B3.10. Recoñecer as consecuen-  BXB3.10.1. Identifica as conse-  CSC

baco, alcohol e outras drogas. Problemas asociados.

cias para o individuo e a sociedade
de seguir condutas de risco.

 m
 f

o proceso de inmunidade, e valora  CSC
o papel das vacinas como método
de prevención das doenzas.

 B3.10. Transplantes e doazón de  B3.8. Recoñecer e transmitir a im-  BXB3.8.1. Detalla a importancia  CSC

 c

 f

básico do sistema inmune e as
continuas contribucións das ciencias biomédicas, e describir a importancia do uso responsable dos
medicamentos.

cuencias de seguir condutas de
risco coas drogas, para o individuo
e a sociedade.

 B3.12. Alimentación e nutrición.  B3.11. Recoñecer a diferenza en-  BXB3.11.1. Discrimina o proceso  CMCCT

Alimentos e nutrientes: tipos e funcións básicas.

de nutrición do da alimentación.
tre alimentación e nutrición, e diferenciar os principais nutrientes e
as súas funcións básicas.
 BXB3.11.2. Relaciona cada nu-  CMCCT
triente coa súa función no organismo, e recoñece hábitos nutricionais saudables.

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta equili-  B3.12. Relacionar as dietas coa  BXB3.12.1. Deseña hábitos nutri-  CAA

brada. Deseño e análise de dietas.
Hábitos nutricionais saudables.
Trastornos da conduta alimentaria.

saúde a través de exemplos prácticos.

cionais saudables mediante a ela-  CD
boración de dietas equilibradas,
utilizando táboas con grupos de
alimentos cos nutrientes principais
presentes neles e o seu valor calórico.

 B3.13. Dieta e saúde. Dieta equili-  B3.13. Argumentar a importancia  BXB3.13.1. Valora e determina  CAA

brada. Deseño e análise de dietas.
Hábitos nutricionais saudables.
Trastornos da conduta alimentaria.

dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar
as doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria.

unha dieta equilibrada para unha  CSC
vida saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria.

 B3.14. Función de nutrición. Visión  B3.14. Explicar os procesos fun-  BXB3.14.1. Determina e identifica,  CMCCT

global e integradora de aparellos e
procesos que interveñen na nutrición.

damentais da nutrición, utilizando
esquemas gráficos dos aparellos
que interveñen nela.

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.

 B3.14. Función de nutrición. Visión  B3.15. Asociar a fase do proceso  BXB3.15.1. Recoñece a función  CMCCT

global e integradora de aparellos e

de nutrición que realiza cada aparello implicado.

de cada aparello e de cada sistema nas funcións de nutrición.
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procesos que interveñen na nutrición.
 f
 m

 f
 m

 B3.15. Anatomía e fisioloxía dos  B3.16. Identificar os compoñentes  BXB3.16.1. Coñece e explica os  CMCCT

aparellos dixestivo, respiratorio,
circulatorio e excretor.

dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento.

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

 B3.16. Alteracións máis frecuen-  B3.17. Indagar acerca das doen-  BXB3.17.1. Diferencia as doenzas  CMCCT

tes e doenzas asociadas aos aparellos que interveñen na nutrición:
prevención e hábitos de vida saudables.

zas máis habituais nos aparellos
relacionados coa nutrición, así
como sobre as súas causas e a
maneira de previlas.

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

 f

 B3.17. Función de relación. Sis-  B3.18. Describir os procesos impli-  BXB3.18.1. Especifica a función  CMCCT

 m

tema nervioso e sistema endócrino.
 B3.18. Órganos dos sentidos: estrutura e función; coidado e hixiene.

cados 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.

de cada aparello e de cada sistema implicados nas funcións de
relación.
BXB3.18.2. Describe os procesos  CMCCT
implicados na función de relación,
e identifica o órgano ou a estrutura
responsables de cada proceso.

 BXB3.18.3. Clasifica os tipos de  CMCCT

receptores sensoriais e relaciónaos cos órganos dos sentidos
en que se atopan.
 f
 m

 B3.19. Coordinación e sistema  B3.19. Explicar a misión integra-  BXB3.19.1. Identifica algunhas do-  CMCCT

nervioso: organización e función.
 B3.20. Doenzas comúns do sis-

tema nervioso: causas, factores
de risco e prevención.
 f
 m

 f
 m

 f

 m

 f
 m

 f
 m

enzas comúns do sistema ner-  CSC
vioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e coa
súa prevención.

 B3.21. Sistema endócrino: glándu-  B3.20. Asociar as principais glán-  BXB3.20.1. Enumera as glándulas  CMCCT

las endócrinas e o seu funcionamento. Principais alteracións.

dulas endócrinas coas hormonas
que sintetizan e coa súa función.

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

 B3.22. Visión integradora dos sis-  B3.21. Relacionar funcionalmente  BXB3.21.1. Recoñece algún pro-  CMCCT

temas nervioso e endócrino.

o sistema neuro-endócrino.

ceso que teña lugar na vida cotiá
no que se evidencie claramente a
integración neuroendócrina.

 B3.23. Aparello locomotor. Organi-  B3.22. Identificar os principais  BXB3.22.1. Localiza os principais  CMCCT

zación e relacións funcionais entre
ósos, músculos e sistema nervioso.
 f

dora do sistema nervioso ante diferentes estímulos, e describir o
seu funcionamento.

ósos e músculos do aparello locomotor.

ósos e músculos do corpo humano
en esquemas do aparello locomotor.

 B3.23. Aparello locomotor. Organi-  B3.23. Analizar as relacións fun-  BXB3.23.1. Diferencia os tipos de  CMCCT

zación e relacións funcionais entre
ósos, músculos e sistema nervioso.

cionais entre ósos, músculos e sistema nervioso.

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

 B3.24. Factores de risco e preven-  B3.24. Detallar as lesións máis fre-  BXB3.24.1. Identifica os factores  CSC

ción das lesións.

cuentes no aparello locomotor e
como se preveñen.

de risco máis frecuentes que po-  CAA
den afectar o aparello locomotor e
relaciónaos coas lesións que producen.

 B3.25. Reprodución humana. Ana-  B3.25. Referir os aspectos básicos  BXB3.25.1. Identifica en esque-  CMCCT

do aparello reprodutor, diferenciar
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tomía e fisioloxía do aparello reprodutor. Cambios físicos e psíquicos na adolescencia.
 f
 m

entre sexualidade e reprodución, e
interpretar debuxos e esquemas
do aparello reprodutor.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

mas os órganos do aparello reprodutor masculino e feminino, e especifica a súa función.

 B3.26. Ciclo menstrual. Fecunda-  B3.26. Recoñecer os aspectos bá-  BXB3.26.1. Describe as principais  CMCCT

ción, embarazo e parto.

sicos da reprodución humana e
describir os acontecementos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto.

etapas do ciclo menstrual e indica
que glándulas e que hormonas
participan na súa regulación.
 BXB3.26.2. Identifica os acontece-  CMCCT

mentos fundamentais da fecundación, do embarazo e do parto
 f
 m

 B3.27. Análise dos métodos anti-  B3.27. Comparar os métodos anti-  BXB3.27.1. Discrimina os méto-  CMCCT

conceptivos.
 B3.28. Doenzas de transmisión

sexual: prevención.

 e
 g

 B3.29. Técnicas de reprodución  B3.28. Compilar información sobre  BXB3.28.1. Identifica as técnicas  CMCCT

asistida.

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

 m

 a
 c
 d

dos de anticoncepción humana.
conceptivos, clasificalos segundo
a súa eficacia e recoñecer a importancia dalgúns deles na preven-  BXB3.27.2. Categoriza as princi-  CMCCT
pais doenzas de transmisión se-  CSC
ción de doenzas de transmisión
sexual.
xual e argumenta sobre a súa pre-  CCEC
vención.
de reprodución asistida máis frecuentes.

 B3.30. Reposta sexual humana.  B3.29. Valorar e considerar a súa  BXB3.29.1. Actúa, decide e de-  CSC

Sexo e sexualidade. Saúde e hixiene sexual.

 m

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

fende responsablemente a súa se-  CCEC
xualidade e a das persoas do seu
contorno.

Bloque 4. O relevo terrestre e a súa evolución
 f

 B4.1. Modelaxe do relevo. Facto-  B4.1. Identificar algunhas das cau-  BXB4.1.1. Identifica a influencia  CMCCT

res que condicionan o relevo terrestre.
 f

sas que fan que o relevo difira
duns sitios a outros.

do clima e das características das
rochas que condicionan os tipos
de relevo e inflúen neles.

 B4.2. Procesos xeolóxicos exter-  B4.2. Relacionar os procesos xeo-  BXB4.2.1. Relaciona a enerxía so-  CMCCT

nos e diferenzas cos internos. Meteorización, erosión, transporte e
sedimentación.

lóxicos externos coa enerxía que
os activa e diferencialos dos procesos internos.

lar cos procesos externos, e xustifica o papel da gravidade na súa
dinámica.
 BXB4.2.2. Diferencia os procesos  CMCCT

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

 B4.3. Augas superficiais e mode-  B4.3. Analizar e predicir a acción  BXB4.3.1. Analiza a actividade de  CMCCT

laxe do relevo: formas características.

 f
 m

das augas superficiais, e identificar as formas de erosión e depósitos máis características.

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

 B4.4. Augas subterráneas: circula-  B4.4. Valorar e analizar a impor-  BXB4.4.1. Valora e analiza a im-  CMCCT

ción e explotación.

tancia das augas subterráneas, e
xustificar a súa dinámica e a súa
relación coas augas superficiais.

portancia das augas subterráneas  CSC
e os riscos da súa sobreexplotación.
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 l

 g
 m

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

coas condicións que a fan posible,
e identificar algunhas formas resultantes.

lica cos ambientes en que esta actividade xeolóxica pode ser relevante.

dos glaciares e xustificar as características das formas de erosión e
depósito resultantes.

ciar e identifica os seus efectos sobre o relevo.

 B4.8. Factores que condicionan a  B4.8. Indagar e identificar os fac-  BXB4.8.1. Investiga acerca da pai-  CCEC

modelaxe da paisaxe galega.

 ñ

 f

a súa influencia na modelaxe litoral.

 B4.7. Acción xeolóxica dos glacia-  B4.7. Analizar a acción xeolóxica  BXB4.7.1. Analiza a dinámica gla-  CMCCT

res: formas de erosión e depósito
que orixinan.
 f

Competencias clave

 B4.6. Acción xeolóxica do vento:  B4.6. Relacionar a acción eólica  BXB4.6.1. Asocia a actividade eó-  CMCCT

modelaxe eólica.

 f

Estándares de aprendizaxe

 B4.5. Acción xeolóxica do mar: di-  B4.5. Analizar a dinámica mariña e  BXB4.5.1. Relaciona os move-  CMCCT

námica mariña e modelaxe litoral.

 f

Criterios de avaliación

tores que condicionan a modelaxe
da paisaxe nas zonas próximas ao
alumnado.

saxe do seu contorno máis pró-  CAA
ximo e identifica algúns dos factores que condicionaron a súa modelaxe.

 B4.9. Acción xeolóxica dos seres  B4.9. Recoñecer e identificar a ac-  BXB4.9.1. Identifica a intervención  CMCCT

vivos. A especie humana como
axente xeolóxico.

tividade xeolóxica dos seres vivos
e valorar a importancia da especie
humana como axente xeolóxico
externo.

de seres vivos en procesos de meteorización, erosión, transporte e
sedimentación.
 BXB4.9.2. Valora e describe a im-  CSC

portancia das actividades huma-  CCEC
nas na transformación da superficie terrestre.
 f

 B4.10. Manifestacións da enerxía  B4.10. Diferenciar os cambios na  BXB4.10.1. Diferencia un proceso  CMCCT

interna da Terra.

 f

superficie terrestre xerados pola
enerxía do interior terrestre dos de
orixe externa.

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

 B4.11. Actividade sísmica e volcá-  B4.11. Analizar as actividades sís-  BXB4.11.1. Coñece e describe  CMCCT

nica: orixe e tipos de magmas.

mica e volcánica, as súas características e os efectos que xeran.

como se orixinan os sismos e os
efectos que xeran.
 BXB4.11.2. Relaciona os tipos de  CMCCT

erupción volcánica co magma que
as orixina, e asóciaos co seu grao
de perigo.
 f
 g

 B4.12. Distribución de volcáns e  B4.12. Relacionar a actividade sís-  BXB4.12.1. Xustifica a existencia  CAA

terremotos. Riscos sísmico e volcánico: importancia da súa predición e da súa prevención.

mica e volcánica coa dinámica do
interior terrestre e xustificar a súa
distribución planetaria.

de zonas en que os terremotos  CMCCT
son máis frecuentes e de maior
magnitude.

 f

 B4.12. Distribución de volcáns e  B4.13. Valorar e describir a impor-  BXB5.13.1. Valora e describe o  CAA

 g

os terremotos. Riscos sísmico e
volcánico: importancia da súa predición e da súa prevención.
 B4.13. Sismicidade en Galicia.

tancia de coñecer os riscos sísmico e volcánico, e as formas de
previlos.

risco sísmico e, de ser o caso, vol-  CSC
cánico existente na zona en que
habita, e coñece as medidas de
prevención que debe adoptar.

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  BXB5.1.1. Recoñece que o solo é  CMCCT

solo e esquematizar as relacións
entre eles.

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

 B5.3. Importancia do solo. Riscos  B5.2. Valorar e determinar a im-  BXB5.2.1. Recoñece a fraxilidade  CMCCT

da súa sobreexplotación, degradación ou perda.

portancia do solo e os riscos que
comporta a súa sobreexplotación,
degradación ou perda.

do solo e valora a necesidade de  CSC
protexelo.

Bloque 6. Proxecto de investigación
 b
 c

 b
 f
 g

 e

 B6.1. Método científico. Elabora-  B6.1. Planear, aplicar e integrar as  BXB6.1.1. Integra e aplica as des-  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a partir
da experimentación ou a observación.

 b
 c

 a
 b
 d
 h
 o

trezas propias do método cientí-  CMCCT
fico.

 B6.1. Método científico. Elabora-  B6.2. Elaborar hipóteses e con-  BXB6.2.1. Utiliza argumentos que  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación, a partir
da experimentación ou a observación.

trastalas a través da experimentación ou da observación e a argumentación.

xustifiquen as hipóteses que pro-  CCL
pón.

 B6.2. Artigo científico. Fontes de  B6.3. Utilizar fontes de informa-  BXB6.3.1. Utiliza fontes de infor-  CMCCT

divulgación científica.

 a

destrezas e as habilidades propias
do traballo científico.

ción variada, e discriminar e decidir sobre elas e os métodos empregados para a súa obtención.

mación apoiándose nas TIC, para  CD
a elaboración e a presentación das
súas investigacións.

 B6.3. Proxecto de investigación en  B6.4. Participar, valorar e respec-  BXB6.4.1. Participa, valora e res-  CAA

equipo. Organización. Participación e colaboración respectuosa
no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións.

tar o traballo individual e en
equipo.

pecta o traballo individual e en  CMCCT
grupo.
 CSC
 CSIEE

 B6.3. Proxecto de investigación en  B6.5. Expor e defender en público  BXB6.5.1. Deseña pequenos tra-  CSIEE

equipo. Organización. Participación e colaboración respectuosa
no traballo individual e en equipo.
Presentación de conclusións.

o proxecto de investigación realizado.

ballos de investigación sobre ani-  CD
mais 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  CCL

coherencia as conclusións das  CCEC
súas investigacións, tanto verbalmente como por escrito.

No curso 2019 – 2020 non foron completados os contidos previstos para o 1º curso da ESO por mor da
pandemia. Estes contidos no foron tampouco desenvolvidos no curso pasado xa que en 2º da ESO non
forma parte do curriculum a materia de bioloxía e xeoloxía. Compre intentar desenvolvelos no presente
curso. Hai que indicar, non obstante, a enorme dificultade deste intento xa que tradicionalmente ven sendo
moi complicado completar a programación de 3º posto que no horario semanal só se conta con dúas sesión
semanas. O contido que habería que abordar sería a parte non desenvolvida do B3 (Reinos Fungos,
Protistas e Moneras) e o B4 (Os ecosistemas). O momento idóneo para desenvolvelos sería, se é posible,
unha vez rematado o curriculum de 3º co que non teñen ningúnha relación. De non ser posible, aínda
habería unha oportunidade de impartilos en 4º, curso no que se dispón de maior tempo e con curriculum
máis relacionado.
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MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON CONCEPTOS
· A célula como unidade anatómica e funcional.
. Células procariotas e eucariotas
. Células animais e vexetais (analoxías e diferenzas)
. Estructura e orgánulos das células humanas.
. Niveis de organización do ser humano.
· Concepto, tipos e funcións dos tecidos humanos.
· Órganos, sitemas e aparellos humanos.
· Alimentación e nutrición.
· Necesidades enerxéticas e nutricionais do organismo.
· Tipos de alimentos.
· Dieta saudable e hábitos saudables de nutrición.
· Estructura dos aparellos dixestivo e respiratorio.
· Procesos da nutrición.
· Movementos respiratorios e intercambio de gases.
· Características do medio interno.
· Estructura e funcionamento do sistema circulatorio.
· Estructura e funcionamento do aparello excretor.
· Estructura e funcionamento dos sistemas de coordinación e relación.
· Estructura e funcionamento do sistema nervioso.
· Estructura e funcionamento do sistema endocrino.
· Anatomía e fisioloxía dos órganos dos sentidos.
· Anatomía e fisioloxía do aparello locomotor.
· Etapas e características da reproducción humana.
· Estructura e funcionamento dos aparellos reproductores masculino e feminino.
· Sexo, sexualidade e reproducción.
· Concepto de enfermidade e tipos de enfermidades.
· Características xerais das enfermidades infecciosas.
· Características xerais das enfermidades non infecciosas.
· Enfermidades de transmisión sexual.
· Prevención de enfermidades infecciosas e non infecciosas.
· Relevo, paisaxe, axentes xeolóxicos e clima.
· Formas de modelaxe xerais.
· Impactos ambientais:definición e tipos.
· Prevención e corrección dos impactos ambientais.
· Os resíduos e a súa xestión.
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· Os recursos naturais:características, tipos e explotacións.
· Desenvolvemento sostible.
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON PROCEDEMENTOS
· Integración dos niveis de organización.
· Recoñecemento das funcións de cada compoñente do organismo humano.
· Interpretación de esquemas, fotografías e debuxos.
· Análise de textos científicos.
· Aplicación de cálculos matemáticos sinxelos para a avaliación das necesidades enerxéticas do organismo.
· Identificación de estructuras anatómicas.
· Relación entre estructuras anatómicas e funcións.
· Análise da actuación dos diversos mecanismos de coordinación.
· Interpretación de ecografías.
· Identificación de formas de relevo a partir de fotografías e esquemas.
· Recompilación de información de fontes documentais e de Internet.
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON ACTITUDES
· Valorar os distintos compoñentes do corpo e a súa función.
· Desenvolver actitudes solidarias ante situacións como a doazón de órganos.
· Comprender o risco dos desequilibrios na dieta e as enfermidades que poden ocasionar.
· Valorar a importancia da función de nutrición no conxunto das actividades e funcións vitais do organismo.
· Adquirir hábitos saudables para prvir enfermidades relacionadascosaparellos circulatorio e excretor.
· Entender os efectos prexudiciais do consumo de drogas.
· Adquirir hábitossaudables en relación có aparello locomotor.
· Valorar a necesidade de adoptar medidas de hixiene sexual, para evitar enfermidades de transmisión sexual.
· Recoñecer a importancia do coñecemento da sexualidade para realizar un control intelixente da natalidade.
· Valorar a influencia dos hábitos saudables e as achegas da medicina na mellora da nosa calidade de vida.
· Valorar a importancia da doazón de órganos para salvar vidas.
· Apreciación da paisaxe como elemento de riqueza cultural e estética.
· Curiosidade por coñecer a orixe das formacións do relevo.
· Desenvolver conciencia da responsabilidade individual en adquirir comportamentos que faciliten a
conservación do medio natural.
· Valorar a necesidade dunha xestión máis racional dos recursos naturais.
MATERIAIS CURRICULARES
Como libro de texto utilizaremos Bioloxía e Xeoloxía da editorial Santillana proxecto “Saber Facer” da serie
Observa.
Empregaremos láminas explicativas e modelos clásticos para o estudo do corpo humano.
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Faremos uso do laboratorio e do seu material, ben para aprender o seu manexo ou realizar experiencias.
Faremos uso das TIC, ben para buscar información e traballos de investigación.
Como material audiovisual utilizaremos o canón de proxección para visualizar: vídeos, imaxes estáticas e
interactivas, simulacións, mapas conceptuais, recursos web…
TEMPORALIZACIÓN
Os bloques de contidos B1 e B6, máis trasversais, impartiranse ao longo de todo o curso. Os bloques B2, B3,
B4 e B5, máis concretos, repartiranse en 11 unidades didácticas (4 no primeiro trimestre, 4 no segundo e 3
no terceiro). As actividades de carácter práctico e experimental faranse durante o segundo ou terceiro
trimestre. Despois de cada dous temas faráse unha proba escrita. Ao longo do curso farase un proxecto de
investigación individual ou por parellas
(C) BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 4º ESO
A programación didáctica que segue fará referencia aos obxectivos xerais de etapa, á contribución ás
diferentes competencias e citará os contidos a impartir (agrupados en catro bloques), os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe.
BLOQUES DE CONTIDOS
B1: A evolución da vida
B2: A dinámica da Terra
B3: Ecoloxía e medio ambiente
B4: Proxecto de investigación
OBXECTIVOS, CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES E COMPETENCIAS
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  B1.1. Determinar as analoxías e  BXB1.1.1. Compara a célula pro-  CAA

eucariota: relacións evolutivas.
Célula animal e célula vexetal:
morfoloxía e función.

as diferenzas na estrutura das células procariotas e eucariotas, e
interpretar as relacións evolutivas
entre elas.

cariota e a eucariota, a animal e a  CMCCT
vexetal, e recoñece a función dos
orgánulos celulares e a relación
entre morfoloxía e función.
 BXB1.1.2. Identifica tipos de célu-  CD

las utilizando o microscopio óp-  CAA
tico, micrografías e esquemas
gráficos.
 f

 B1.2. Núcleo e ciclo celular.

 g
 f
 g
 f

 B1.2. Identificar o núcleo celular e  BXB1.2.1. Distingue os compo-  CCL

a súa organización segundo as fases do ciclo celular, a través da
observación directa ou indirecta.

 g

ñentes do núcleo e a súa función  CAA
segundo as etapas do ciclo celular.

 B1.3. Cromatina e cromosomas.  B1.3. Comparar a estrutura dos  BXB1.3.1. Recoñece as partes  CMCCT

Cariotipo.

cromosomas e da cromatina.

dun cromosoma utilizándoo para
construír un cariotipo.

 B1.4. Mitose e meiose: principais  B1.4. Formular e identificar os  BXB1.4.1. Recoñece as fases da  CMCCT

procesos, importancia e significado biolóxico.

principais procesos que teñen lu-

mitose e meiose, diferencia am-  CAA
bos os procesos e distingue o seu
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Bioloxía e Xeoloxía. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

 h

 g
 f

gar na mitose e na meiose, e revisar o seu significado e a súa importancia biolóxica.

 h

 g
 b

 b
 a

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

significado biolóxico.

 B1.5. Ácidos nucleicos: ADN e  B1.5. Comparar os tipos e a com-  BXB1.5.1. Distingue os ácidos nu-  CAA

ARN.

 h
 g

Criterios de avaliación

posición dos ácidos nucleicos, e
relacionalos coa súa función.

cleicos e enumera os seus com-  CSIEE
poñentes.

 B1.6. ADN e xenética molecular.  B1.6. Relacionar a replicación do  BXB1.6.1. Recoñece a función do  CAA

Proceso de replicación do ADN.
Concepto de xene.

ADN coa conservación da información xenética.

ADN como portador da información xenética, e relaciónao co
concepto de xene.

 B1.7. Expresión da información  B1.7. Comprender e ilustrar como  BXB1.7.1. Ilustra os mecanismos  CAA

xenética. Código xenético.

se expresa a información xenética, utilizando o código xenético e
resolvendo problemas sinxelos.

da expresión xenética por medio  CSIEE
do código xenético.

 B1.8. Mutacións. Relacións coa  B1.8. Valorar e recoñecer o papel  BXB1.8.1. Recoñece e explica en  CMCCT

evolución.

das mutacións na diversidade xenética, e comprender a relación
entre mutación e evolución.

que consisten as mutacións e os  CAA
seus tipos.

 f

 B1.9. Herdanza e transmisión de  B1.9. Formular os principios da  BXB1.9.1. Recoñece os principios  CMCCT

 g

caracteres. Introdución e desenvolvemento das leis de Mendel.
 B1.10. Base cromosómica da herdanza mendeliana.
 B1.11. Aplicacións das leis de
Mendel.

 h

 g

 c

sexo e a ligada ao sexo, e establecer a relación entre elas.

frecuentes e o seu alcance social.

nhas doenzas hereditarias, a súa
prevención e o seu alcance social.

 m

 h

enxeñaría xenética: ADN recombinante e PCR.

 c

xenética. Biotecnoloxía. Bioética.

 c
 d

 CSIEE

proceso da clonación.

de clonación animal, distinguindo  CSIEE
clonación terapéutica e reprodu-  CAA
tiva.

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría  B1.14. Recoñecer as aplicacións  BXB1.14.1. Analiza as implica-  CSC

xenética. Biotecnoloxía. Bioética.

 g
 a

traballo en enxeñaría xenética.

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría  B1.13. Comprender e describir o  BXB1.13.1. Describe as técnicas  CSC

 m
 a

hereditarias máis frecuentes e o  CSC
seu alcance social, e resolve problemas prácticos sobre doenzas
hereditarias, utilizando árbores
xenealóxicas.

 B1.14. Técnicas da enxeñaría xe-  B1.12. Identificar as técnicas da  BXB1.12.1. Diferencia técnicas de  CMCCT

nética.
 g

prácticos sobre a herdanza do  CSIEE
sexo e a ligada ao sexo.

 B1.13. Doenzas hereditarias máis  B1.11. Coñecer e identificar algu-  BXB1.11.1. Identifica as doenzas  CMCCT

 g

 f

básicos da xenética mendeliana e  CAA
resolve problemas prácticos de  CCEC
cruzamentos con un ou dous caracteres.

 B1.12. Herdanza do sexo e her-  B1.10. Diferenciar a herdanza do  BXB1.10.1. Resolve problemas  CAA

danza ligada ao sexo.
 a

xenética mendeliana, aplicando
as leis da herdanza na resolución
de problemas sinxelos, e recoñecer a base cromosómica das leis
de Mendel.

da enxeñaría xenética: organismos modificados xeneticamente
(OMX).

cións éticas, sociais e ambientais  CSIEE
da enxeñaría xenética.

 B1.15. Aplicacións da enxeñaría  B1.15. Valorar e interpretar as  BXB1.15.1.

xenética. Biotecnoloxía. Bioética.

aplicacións da tecnoloxía do ADN
recombinante na agricultura, na
gandaría, no ambiente e na saúde.

Interpreta critica-  CSC
mente as consecuencias dos
avances actuais no campo da biotecnoloxía.
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Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

 a

 B1.16. Orixe e evolución dos se-  B1.16. Coñecer e describir as hi-  BXB1.16.1. Distingue as caracte-  CMCCT

 c

res vivos. Hipóteses sobre a orixe
da vida na Terra.
 B1.17. Teorías da evolución. Feito
e mecanismos da evolución.

 g
 h

póteses sobre a orixe da vida e as
probas da evolución. Comparar
lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo.

rísticas diferenciadoras entre la-  CAA
marckismo, darwinismo e neodarwinismo.

 g

 B1.16. Orixe e evolución dos se-  B1.17. Comprender e establecer  BXB1.17.1. Establece a relación  CAA

 h

res vivos. Hipóteses sobre a orixe
da vida na Terra.
 B1.17. Teorías da evolución. Feito
e mecanismos da evolución.

 g

 B1.18. As árbores filoxenéticas no  B1.18. Interpretar árbores filoxe-  BXB1.18.1. Interpreta árbores filo-  CAA

proceso de evolución.
 g
 h

os mecanismos da evolución destacando a importancia da mutación e a selección. Analizar o debate entre gradualismo, saltacionismo e neutralismo.
néticas, incluíndo a humana.

 B1.19. Evolución humana: pro-  B1.19. Describir a hominización.

ceso de hominización.

entre variabilidade xenética,
adaptación e selección natural.

xenéticas.
 BXB1.19.1. Recoñece e describe  CMCCT

as fases da hominización.

 CCL

 b

Bloque 2. A dinámica da Terra
 f
 g
 h

 g

 B2.1. Historia da Terra. Orixe da  B2.1. Recoñecer, compilar e con-  BXB2.1.1. Identifica e describe  CAA

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.

 h

 f

 f

 g

gúns dos cambios máis notables
da historia da Terra, e asocialos
coa súa situación actual.

Reconstrúe algúns  CAA
cambios notables na Terra, me-  CSIEE
diante a utilización de modelos
temporais a escala e recoñecendo
as unidades temporais na historia
xeolóxica.

 B2.2. Eóns, eras xeolóxicas e pe-  B2.3. Categorizar e integrar os  BXB2.3.1. Discrimina os princi-  CMCCT

ríodos xeolóxicos: situación dos
acontecementos xeolóxicos e biolóxicos importantes.

procesos xeolóxicos máis importantes da historia da Terra.

pais acontecementos xeolóxicos,
climáticos e biolóxicos que tiveron
lugar ao longo da historia da Terra, e recoñece algúns animais e
plantas característicos de cada
era.

 B2.3. Os fósiles guía e o seu em-  B2.4. Recoñecer e datar eóns,  BXB2.4.1. Relaciona algún dos fó-  CAA

prego para a datación e o estudo
de procesos xeolóxicos.
 e

feitos que amosen a Terra como
un planeta cambiante, e relaciónaos cos fenómenos que suceden na actualidade.

 B2.1. Historia da Terra. Orixe da  B2.2. Rexistrar e reconstruír al-  BXB2.2.1.

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.
 g

trastar feitos que amosen a Terra
como un planeta cambiante.

eras e períodos xeolóxicos, utilizando o coñecemento dos fósiles
guía.

siles guía máis característico coa
súa era xeolóxica.

 B2.4. Interpretación de mapas to-  B2.5. Interpretar cortes xeolóxicos  BXB2.5.1. Interpreta un mapa to-  CMCCT

pográficos e realización de perfís
topográficos. Interpretación e datación de procesos representados
en cortes xeolóxicos.

sinxelos e perfís topográficos
como procedemento para o estudo dunha zona ou dun terreo.

pográfico e fai perfís topográfi-  CCL
cos..
 BXB2.5.2.

Resolve problemas  CMCCT
sinxelos de datación relativa, aplicando os principios de superposición de estratos, superposición de
procesos e correlación.

 B2.5. Estrutura e composición da  B2.6. Comprender e comparar os  BXB2.6.1. Analiza e compara os  CAA
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Obxectivos

Contidos
Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico.

Criterios de avaliación
modelos que explican a estrutura
e a composición da Terra.

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

modelos que explican a estrutura
e a composición da Terra.

 g

 B2.5. Estrutura e composición da  B2.7. Combinar o modelo diná-  BXB2.7.1. Relaciona as caracte-  CAA

 f

Terra. Modelos xeodinámico e xeoquímico.
 B2.6. A tectónica de placas e as
súas manifestacións. Evolución
histórica da deriva continental á
tectónica de placas.

 g

 B2.6. A tectónica de placas e as  B2.8. Recoñecer as evidencias da  BXB2.8.1. Expresa algunhas evi-  CAA

súas manifestacións. Evolución
histórica da deriva continental á
tectónica de placas.
 g

 h

 g

 b

dencias actuais da deriva continental e da expansión do fondo
oceánico.

nos xeolóxicos asociados ao moadamente os movementos relati-  CMCCT
vos das placas litosféricas.
vemento da litosfera e relacionalos coa súa situación en mapas terrestres. Comprender os fenóme-  BXB2.9.2. Interpreta as conse-  CAA
cuencias dos movementos das
nos naturais producidos nos conplacas no relevo.
tactos das placas.

 B2.6. A tectónica de placas e as  B2.10. Explicar a orixe das cordi-  BXB2.10.1. Identifica as causas  CMCCT

súas manifestacións. Evolución
histórica da deriva continental á
tectónica de placas.

lleiras, os arcos de illas e os oróxenos térmicos.

dos principais relevos terrestres.

 B2.6. A tectónica de placas e as  B2.11. Contrastar os tipos de pla-  BXB2.11.1. Relaciona os move-  CAA

súas manifestacións. Evolución
histórica da deriva continental á
tectónica de placas.
 g

deriva continental e da expansión
do fondo oceánico.

rísticas da estrutura interna da Te-  CSIEE
rra e asóciaas cos fenómenos superficiais.

 B2.6. A tectónica de placas e as  B2.9. Interpretar algúns fenóme-  BXB2.9.1. Coñece e explica razo-  CAA

súas manifestacións. Evolución
histórica da deriva continental á
tectónica de placas.

 g

mico da estrutura interna da Terra
coa teoría da tectónica de placas.

cas litosféricas e asociarlles movementos e consecuencias.

mentos das placas con procesos  CCL
tectónicos.

 B2.7. Evolución do relevo como  B2.12. Analizar que o relevo, na  BXB2.12.1. Interpreta a evolución  CAA

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.

do relevo baixo a influencia da dinámica externa e interna.

Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente
 f
 h

 B3.1. Compoñentes e estrutura  B3.1. Explicar os conceptos de  BXB3.1.1. Identifica o concepto  CMCCT

do ecosistema: comunidade e biótopo. Hábitat e nicho ecolóxico.

ecosistema, biótopo, poboación,
comunidade, ecotón, hábitat e nicho ecolóxico.

de ecosistema e distingue os seus
compoñentes.
 BXB3.1.2. Analiza as relacións  CAA

entre biótopo e biocenose, e ava-  CSIEE
lía a súa importancia para manter  CCL
o equilibrio do ecosistema.
 g
 b
 f

 a
 b

 B3.2. Factores ambientais e seres  B3.2. Comparar adaptacións dos  BXB3.2.1. Interpreta as adapta-  CSC

vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.

seres vivos a diferentes medios,
mediante a utilización de exemplos.

cións dos seres vivos a un am-  CAA
biente determinado, relacionando
a adaptación co factor ou os factores ambientais desencadeantes
deste.

 B3.2. Factores ambientais e seres  B3.3. Categorizar os factores am-  BXB3.3.1. Recoñece os factores  CMCCT

vivos. Factores limitantes e adaptacións. Límite de tolerancia.

bientais e a súa influencia sobre
os seres vivos, e recoñecer o concepto de factor limitante e límite
de tolerancia.

ambientais que condicionan o de-  CAA
senvolvemento dos seres vivos
nun ambiente determinado, e va-
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Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias
clave

lora a súa importancia na conservación deste.
 g

 B3.3. Relacións intraespecíficas e  B3.4. Identificar as relacións intra-  BXB3.4.1. Recoñece e describe  CMCCT

 f

interespecíficas. Influencia na regulación dos ecosistemas.
 B3.4. Autorregulación do ecosistema, da poboación e da comunidade.

 f

 B3.5. Relacións tróficas: cadeas e  B3.5. Explicar os conceptos de  BXB3.5.1. Recoñece os niveis tró-  CAA

 h

redes.

específicas e interespecíficas
como factores de regulación dos
ecosistemas.

cadeas e redes tróficas.

relacións e a súa influencia na regulación dos ecosistemas, interpretando casos prácticos en contextos reais.

ficos e as súas relacións nos eco-  CSC
sistemas, e valora a súa importan-  CCL
cia para a vida en xeral e o mantemento destas.

 a

 B3.6. Dinámica do ecosistema.

 c

 B3.7. Ciclo da materia e fluxo da

 g

enerxía.
 B3.8. Pirámides ecolóxicas.
 B3.9. Ciclos bioxeoquímicos e sucesións ecolóxicas.

 a

 B3.10. Eficiencia ecolóxica e  B3.7. Relacionar as perdas ener-  BXB3.7.1. Establece a relación  CAA

 c
 m

aproveitamento dos recursos alimentarios. Regra do 10 %.

 B3.6. Expresar como se produce  BXB3.6.1. Compara as conse-  CSC

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.
xéticas producidas en cada nivel
trófico co aproveitamento dos recursos alimentarios do planeta
desde un punto de vista sustentable.

cuencias prácticas na xestión sus-  CCEC
tentable dalgúns recursos por
parte do ser humano, e valora criticamente a súa importancia.

entre as transferencias de enerxía
dos niveis tróficos e a súa eficiencia enerxética.

 a

 B3.11. Actividade humana e me-  B3.8. Contrastar algunhas actua-  BXB3.8.1. Argumenta sobre as  CSC

 c

dio 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.

 b
 f

 m
 c
 a

 a
 g

cións humanas sobre diferentes
ecosistemas, valorar a súa influencia e argumentar as razóns
de certas actuacións individuais e
colectivas para evitar a súa deterioración.

actuacións humanas que teñen  CCL
unha influencia negativa sobre os  CCEC
ecosistemas: contaminación, desertización, esgotamento de recursos, etc.
 BXB3.8.2. Defende e conclúe so-  CMCCT

bre posibles actuacións para a  CAA
mellora ambiental e analiza desde  CCL
distintos puntos de vista un problema ambiental do contorno próximo, elabora informes e preséntaos utilizando distintos medios.

 B3.13. Os residuos e a súa xes-  B3.9. Concretar procesos de tra-  BXB3.9.1. Describe os procesos  CSC

tión. Coñecemento de técnicas
sinxelas para coñecer o grao de
contaminación e depuración ambiental.

tamento de residuos e describir a
xestión que dos residuos se fai no
seu contorno próximo.

de tratamento de residuos, e va-  CSIEE
lora criticamente a súa recollida
selectiva.

 B3.13. Os residuos e a súa xes-  B3.10. Contrastar argumentos a  BXB3.10.1. Argumenta os proles  CSC

tión. Coñecemento de técnicas
sinxelas para coñecer o grao de
contaminación e depuración ambiental.

favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel
familiar e social.

e os contras da reciclaxe e da reu-  CAA
tilización de recursos materiais.

 B3.14. Uso de enerxías renova-  B3.11. Asociar a importancia da  BXB3.11.1. Destaca a importan-  CSC

bles como factor fundamental
para un desenvolvemento sustentable. Consecuencias ambientais
do consumo humano de enerxía.

utilización de enerxías renovables
no desenvolvemento sustentable.

cia das enerxías renovables para  CCL
o desenvolvemento sustentable
do planeta.
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Bloque 4. Proxecto de investigación
 b
 c
 e
 f
 g
 b
 e
 f
 g
 h
 b
 e

 B4.1. Método científico. Elabora-  B4.1. Planear, aplicar, e integrar  BXB4.1.1. Integra e aplica as des-  CAA

ción de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou a observación.

as destrezas e as habilidades propias do traballo científico.

trezas propias dos métodos da  CMCCT
ciencia.
 CSIEE

 B4.1. Método científico. Elabora-  B4.2. Elaborar hipóteses e con-  BXB4.2.1. Utiliza argumentos que  CAA

ción de hipóteses, e comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou a observación.

trastalas a través da experimentación ou da observación e a argumentación.

xustifiquen as hipóteses que pro-  CCL
pón.
 CMCCT

 B4.2. Artigo científico. Fontes de  B4.3. Discriminar e decidir sobre  BXB4.3.1. Utiliza fontes de infor-  CAA

divulgación científica.

 f
 h

as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.

mación, apoiándose nas TIC, para  CCL
a elaboración e a presentación  CMCCT
das súas investigacións.
 CD

 o
 a
 b
 c
 d
 g
 a
 b
 d
 e
 g

 B4.3. Proxecto de investigación:  B4.4. Participar, valorar e respec-  BXB4.4.1. Participa, valora e res-  CAA

organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.

tar o traballo individual e en grupo.

pecta o traballo individual e en  CSC
grupo.
 CSIEE

 B4.3. Proxecto de investigación:  B4.5. Presentar e defender en pú-  BXB4.5.1. Deseña pequenos tra-  CCL

organización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións.

blico o proxecto de investigación
realizado.

 h
 o

ballos de investigación sobre ani-  CSIEE
mais e/ou plantas, os ecosistemas  CD
do seu contorno ou a alimentación
e a nutrición humana, para a súa  CMCCT
presentación e a súa defensa na
aula.
BXB4.5.2. Expresa con precisión e  CCL
coherencia as conclusións das súas
investigacións, tanto verbalmente
como por escrito.

CONTIDOS MÍNIMOS PARA OBTER UNHA AVALIACIÓN POSITIVA
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON CONCEPTOS
. Relevo e paisaxe.
. Procesos xeolóxicos externos.
. Cuncas sedimentarias.
. Principais relevos terrestres.
. Modelaxe do relevo. Tipos de modelaxe.
. Factores que condicionan a modelaxe.
. Estructura e composición interna da Terra.
. Ciclo das rochas.
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. Teorías fixistas e evolucionistas.
. Deriva continental.
. Tectónica de placas.
. Probas da tectónica de placas.
. Dinámica interna da Terra.
. Fenómenos asociados ás dorsais oceánicas.
. Fenómenos asociados ás zonas de subducción.
. Tipos de deformacións das rochas.
. Evolución do relevo.
. Riscos xeolóxicos.
. Idade da Terra.
. Datación absoluta e relativa.
. Principios de xeocronoloxía relativa.
. Fósiles. Procesos de fosilización.
. Escala de tempo xeolóxico.
. A teoría celular.
. Niveis de organización da materia.
. Células procariotas e eucariotas.
. Os cromosomas e a cromatina.
. Cariotipos e cromosomas homólogos.
. Mitose e meiose. Formación de gametos.
. Ciclos biolóxicos.
. Ácidos nucleicos. Composición, tipos e estructura.
. A replicación do ADN.
. A información xenética: Xenes e xenoma.
. As mutacións e os seus tipos.
. Expresión da información xenética: transmisión e traducción.
. O código xenético.
. Reproducción asexual e sexual.
. Xenética mendeliana: xenes e alelos. Xenes dominantes e recesivos.
. Xenotipo e fenotipo.
. Homocigose e heterocigose.
. Leis da herdanza.
. Xenética humana.
. A herdanza do sexo.
. Orixe da vida. Principais teorías.
. Fixismo.
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. Evolucionismo. Variantes do evolucionismo.
. Probas da evolución.
. Variabilidade, selección natural, presión de selección e adaptación.
. Factores abióticos e bióticos do medio natural.
. Adaptacións dos seres vivos a distintos medios.
. Ecosistema, biótopo e biocenose.
. Niveis tróficos do ecosistema.
. Cadeas e redes tróficas.
. Hábitat e nicho ecolóxico.
. Ecosistemas acuáticos e terrestres de España.
. Fluxo de enerxía nos ecosistemas.
. Ciclos da materia nos ecosistemas.
. Parámetros tróficos.
. Ciclos bioxeoquímicos.
. Cambios dos ecosistemas.
. Sucesión ecolóxica e clímax.
. Poboación. Autorregulación da poboación.
. Pragas e loita biolóxica.
. Recursos naturais e impactos ambientais.
. Espazos naturais protexidos.
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON PROCEDEMENTOS
. Interpretación de fotografías de distintos tipos de modelaxe do relevo.
. Relacionar os distintos factores, axentes e procesos implicados na modelaxe do relevo.
. Interpretación desde a tectónica de placas da distribución actual dos continentes.
. Relación dos movementos convectivos coas súas manifestacións sobre a superficie.
. Explicación do comportamento das rochas ante un determinado tipo de esforzo.
. Diferenciación dos distintos tipos de deformacións: pregamentos, diáclasas, fallas e mantos de corremento.
. Interpretación de debuxos sobre series estratigráficas.
. Relación entre os distintos ambientes do pasado e os seres que o habitaban.
. Interpretación de exemplos sinxelos de cariotipos.
. Interpretación de esquemas, fotografías e debuxos de diferentes tipos celulares.
. Elaboración de cadros comparativos entre os procesos de mitose e de meiose.
. Observación de mostras biolóxicas ao microscopio.
. Elaboración de secuencias complementarias dunha cadea de ADN.
. Utilización de esquemas para relacionar os procesos de expresión da información e a duplicación do ADN.
. Resolución de problemas sinxelos de xenética mendeliana.
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. Aplicación dos diferentes tipos de herdanza na resolución de problemas relacionados coa especie humana.
. Interpretación dos mecanismos da evolución a partir de diferentes especies.
. Construcción dun esquema evolutivo coas diferentes especies de homínidos.
. Relación dos factores característicos dos distintos medios coas adaptacións a eles dos seres vivos.
. Identificación de cadeas e redes tróficas nos ecosistemas terrestres e acuáticos.
. Comprensión da estructura dunha pirámide trófica.
. Cálculo dos parámetros tróficos dun ecosistema.
. Diferenciación das estratexias de crecemento que poden adoptar as poboacións.
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON ACTITUDES
. Valorar as achegas da teoría celular ás ciencias biolóxicas.
. Tomar conciencia das aplicacións do estudo dos cariotipos.
. Valorar desde un punto de vista ético os avances no campo da biotecnoloxía, a enxeñería xenética e a
clonación.
. Valorar a diversidade xenética como un mecanismo de adaptación ao medio.
. Apreciar a unidade do xenoma humano como aspecto clave para non discriminar as persoas.
. Mostrar interese polo proceso evolutivo dos seres vivos.
. Valorar o traballo científico no desenvolvemento das hipóteses sobre a orixe e a evolución da vida.
. Valorar a importancia dos distintos ecosistemas españois.
. Respetar as iniciativas en defensa dos ecosistemas.
. Adoptar unha postura crítica ante as actuacións humanas que degradan o medio natural.
. Valorar a fraxilidade das complexas interrelacións que se producen nos ecosistemas.
. Desenvolver conductas en favor da protección dos ecosistemas.
. Recoñecer e valorar o uso de enerxías renovables.
. Valorar a importancia da biodiversidade como recurso.
. Apreciar a variedade de paisaxes en España.
. Valorar positivamente as actividades humanas que reducen a contaminación e degradación do medio.
. Adoptar un posicionamento crítico ante todas as actuacións que producen impactos sobre a paisaxe.
. Recoñecer a provisionalidade das teorías científicas no marco do desenvolvemento científico.
. Mostrar interese polo estudo dos riscos xeolóxicos naturais como forma de previr as catástrofes volcánicas
e sísmicas.
. Interese polo coñecemento da historia xeolóxica da Terra.
. Recoñecer a especie humana como principal responsable dos cambios que se están producindo na
actualidade.
MATERIAIS CURRICULARES
Como libro de texto utilizaremos Bioloxía e Xeoloxía 4º ESO da editorial Santillana, proxecto “Saber facer”.
Faremos uso do laboratorio e do seu material, ben para aprender o seu manexo ou realizar experiencias.
Faremos uso das TIC, ben para buscar información, traballos de investigación ou para facer presentacións.
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Como material audiovisual utilizaremos o canón de proxección para visualizar: vídeos, imaxes estáticas e
interactivas, mapas conceptuais, recursos web…
TEMPORALIZACIÓN
O bloque de contidos B4, máis trasversal, desenvolverase ao longo de todo o curso. Seguiremos a seguinte
orde nos restantes bloques: B2, B3 e B1. Estes últimos bloques repartiránse en 9 unidades (4 no primeiro
trimestre, 3 no segundo e 2 no terceiro). As actividades de carácter práctico e experimental faranse o máis
simultáneamente posible coa impartición dos contidos. Despois de cada dúas unidades faráse unha proba
escrita.
(D) CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL
A programación didáctica que segue fará referencia aos obxectivos xerais de etapa, á contribución ás
diferentes competencias e citará os contidos a impartir (agrupados en cuatro bloques), os criterios de
avaliación e os estándares de aprendizaxe.
BLOQUES DE CONTIDOS
B1: Técnicas instrumentais básicas
B2: Aplicacións da ciencia na conservación ambiental
B3: Investigación, desenvolvemiento e innovación (I+D+I)
B4: Proxecto de investigación
Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

Bloque 1. Técnicas instrumentais básicas
 a
 b
 f
 a
 b
 f

 B1.1. Organización do laboratorio:  B1.1. Utilizar correctamente os ma-  CAAB1.1.1. Determina o tipo de  CAA

materiais e normas de seguridade e
hixiene.

teriais e os produtos do laboratorio.

 B1.1. Organización do laboratorio:  B1.2. Cumprir e respectar as nor-  CAAB1.2.1. Recoñece e cumpre as  CSC

materiais e normas de seguridade e
hixiene.

mas de seguridade e hixiene do laboratorio.

 m
 e

fico aos traballos de laboratorio.

 g

 B1.3. Utilización de ferramentas

 e
 f

 e
 f
 g
 e
 f

normas de seguridade e hixiene  CMCCT
que rexen nos traballos de laboratorio.

 B1.2. Aplicación do método cientí-  B1.3. Contrastar algunhas hipóte-  CAAB1.3.1. Recolle e relaciona da-  CAA

 f
 h

instrumental de laboratorio necesa-  CMCCT
rio segundo o tipo de traballo que
vaia realizar.

das tecnoloxías da información e da
comunicación para o traballo experimental do laboratorio.

ses baseándose na experimentación, na compilación de datos e na
análise de resultados.

tos obtidos por diversos medios, in-  CSIEE
cluídas as tecnoloxías da informa-  CD
ción e da comunicación, para transferir información de carácter científico.

 B1.4. Técnicas de experimentación  B1.4. Aplicar as técnicas e o instru-  CAAB1.4.1. Determina e identifica  CAA

en física, química, bioloxía e xeoloxía.

mental axeitado para identificar
magnitudes.

medidas de volume, masa ou tem-  CMCCT
peratura utilizando ensaios de tipo
físico ou químico.

 B1.4. Técnicas de experimentación  B1.5. Preparar disolucións de di-  CAAB1.5.1. Decide que tipo de es-  CMCCT

en física, química, bioloxía e xeoloxía.

versa índole, utilizando estratexias
prácticas.

tratexia práctica cómpre aplicar  CAA
para a preparación dunha disolución concreta.

 B1.4. Técnicas de experimentación  B1.6. Separar os compoñentes du-  CAAB1.6.1. Establece que tipo de  CMCCT

nha mestura utilizando as técnicas

 CAA
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
 g

 e
 f
 g
 e
 f
 g

Contidos

Criterios de avaliación

en física, química, bioloxía e xeoloxía.

instrumentais adecuadas.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

técnicas de separación e purificación de substancias se debe utilizar
nalgún caso concreto.

 B1.4. Técnicas de experimentación  B1.7. Predicir que tipo de biomolé-  CAAB1.7.1. Discrimina que tipos de  CMCCT

en física, química, bioloxía e xeoloxía.

culas están presentes en distintos
tipos de alimentos.

alimentos conteñen diferentes bio-  CAA
moléculas.

 B1.1. Organización do laboratorio:  B1.8. Determinar que técnicas ha-  CAAB1.8.1. Describe técnicas e  CMCCT

materiais e normas de seguridade e
hixiene.

bituais de desinfección hai que utilizar segundo o uso que se faga do
material instrumental.

determina o instrumental axeitado  CAA
para os procesos cotiáns de desinfección.

 e

 B1.1. Organización do laboratorio:  B1.9. Precisar as fases e os proce-  CAAB1.9.1. Resolve acerca de me-  CMCCT

 f

materiais e normas de seguridade e
hixiene.
 B1.5.Técnicas e procedementos de
desinfección de materiais en distintos sectores.

 g

 e
 f
 g

 e
 f
 l

dementos habituais de desinfección de materiais de uso cotián nos
establecementos sanitarios, de
imaxe persoal e de tratamentos de
benestar, e nas industrias e os locais relacionados co sector alimentario e as súas aplicacións

didas de desinfección de materiais  CAA
de uso cotián en distintos tipos de  CSIEE
industrias ou de medios profesionais.

 B1.5. Técnicas e procedementos  B1.10. Analizar os procedementos  CAAB1.10.1. Relaciona procede-  CMCCT

de desinfección de materiais en distintos sectores.

instrumentais que se utilizan en diversas industrias como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe persoal, e outros sectores da industria.

mentos instrumentais coa súa apli-  CAA
cación no campo industrial ou no de
servizos.

 B1.6. Análise da aplicación da cien-  B1.11. Contrastar as posibles apli-  CAAB1.11.1. Sinala aplicacións  CMCCT

cia en campos profesionais directamente relacionadas con Galicia.

 ñ

cacións científicas nos campos profesionais directamente relacionados co seu contorno.

científicas con campos da activi-  CCEC
dade profesional do seu contorno.

Bloque 2. Aplicacións da ciencia na conservación ambiental
 f
 g

 f
 g

 B2.1. Contaminación: concepto e ti-  B2.1. Precisar en que consiste a  CAAB2.1.1. Utiliza o concepto de  CMCCT

pos.

contaminación aplicado a casos  CSC
concretos.

 B2.2. Contaminación atmosférica:  B2.2. Contrastar en que consisten  CAAB2.2.1. Discrimina os tipos de  CMCCT

orixe, tipos e efectos.

 h
 m

 f

contaminación, e categorizar e
identificar os tipos máis representativos.

 B2.3. Contaminación do solo.

os efectos ambientais da contamicontaminación da atmosfera, a súa  CSC
orixe e os seus efectos.
nación atmosférica, tales como a
chuvia ácida, o efecto invernadoiro,
a destrución da capa de ozono e o  CAAB2.2.2. Categoriza, recoñece e  CMCCT
distingue os efectos ambientais da  CSC
cambio climático.
contaminación atmosférica máis
coñecidos, como a chuvia ácida, o
efecto invernadoiro, a destrución da
capa de ozono ou o cambio global
a nivel climático, e valora os seus
efectos negativos para o equilibrio
do planeta.
 B2.3. Precisar os efectos contami-  CAAB2.3.1. Relaciona os efectos  CMCCT

nantes que se derivan da actividade
industrial e agrícola, nomeadamente sobre o solo.

 g
 m
 e

 B2.4. Contaminación da auga.

 f

 B2.5. Calidade da auga: técnicas

contaminantes da actividade indus-  CSC
trial e agrícola sobre o solo.

 B2.4. Identificar os axentes conta-  CAAB2.4.1. Discrimina e identifica  CMCCT

minantes da auga, informar sobre o

os axentes contaminantes da auga,  CSIEE
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
 g

Contidos
de tratamento e depuración.

 h
 m
 e

 B2.6. Contaminación nuclear.

 f

 B2.7. Análise sobre o uso da ener-

 g
 h

xía nuclear.
 B2.7. Xestión dos residuos.

 m
 e

 B2.6. Contaminación nuclear.

 f

 B2.7. Análise sobre o uso da ener-

 g

xía nuclear.
 B2.8. Xestión dos residuos.

 h

Criterios de avaliación
tratamento de depuración desta e
compilar datos de observación e
experimentación para detectar contaminantes nela.

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

coñece o seu tratamento e deseña  CAA
algún ensaio sinxelo de laboratorio  CSC
para a súa detección.

 B2.5. Precisar en que consiste a  CAAB2.5.1. Establece en que con-  CMCCT

contaminación nuclear, reflexionar
sobre a xestión dos residuos nucleares e valorar criticamente a utilización da enerxía nuclear.

siste a contaminación nuclear, ana-  CSC
liza a xestión dos residuos nucleares e argumenta sobre os factores
a favor e en contra do uso da enerxía nuclear.

 B2.6. Identificar os efectos da radi-  CAAB2.6.1. Recoñece e distingue  CMCCT

oactividade sobre o ambiente e a
súa repercusión sobre o futuro da
humanidade.

os efectos da contaminación radio-  CSC
activa sobre o ambiente e a vida en
xeral.

 m
 e

 B2.8. Xestión dos residuos.

 h
 m
 a

 B2.8. Xestión dos residuos.

 h
 m

 f

 b
 e

de tratamento de residuos e valora  CSC
criticamente a súa recollida selectiva.

 B2.8. Contrastar argumentos a fa-  CAAB2.8.1. Argumenta os proles e  CMCCT

vor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar e social.

 e

 e

 B2.7. Precisar e identificar as fases  CAAB2.7.1. Determina os procesos  CMCCT

procedementais que interveñen no
tratamento de residuos e investiga
sobre a súa recollida selectiva.

 f

os contras da recollida, da reciclaxe  CSC
e da reutilización de residuos.

 B2.9. Normas básicas e experimen-  B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio  CAAB2.9.1. Formula ensaios de la-  CMCCT

tais sobre química ambiental.

relacionados coa química ambiental, e coñecer o que é unha medida
de pH e o seu manexo para controlar o ambiente.

boratorio para coñecer aspectos re-  CSIEE
lacionados coa conservación ambiental.

 B2.10. Xestión do planeta e desen-  B2.10. Analizar e contrastar opi-  CAAB2.10.1. Identifica e describe o  CMCCT

volvemento sustentable.

 f
 h
 m

nións sobre o concepto de desenvolvemento sustentable e as súas
repercusións para o equilibrio ambiental.

concepto de desenvolvemento sus-  CSC
tentable, e enumera posibles solu-  CAA
cións ao problema da degradación
ambiental.

 ñ
 a
 b
 d
 e

 B2.11. Importancia das campañas  B2.11. Participar en campañas de  CAAB2.11.1.

de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación no contorno máis
próximo.

 g

sensibilización, a nivel do centro
docente, sobre a necesidade de
controlar a utilización dos recursos
enerxéticos ou doutro tipo.

Aplica,
xunto
cos/coas compañeiros/as, medidas
de control da utilización dos recursos, e implica niso o propio centro
docente.

 CSC
 CCL
 CD
 CAA

 m
 ñ
 o
 a
 b
 e
 g

 B2.11. Importancia das campañas  B2.12. Deseñar estratexias para  CAAB2.12.1. Formula estratexias  CSC

de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación no contorno máis
próximo.

dar a coñecer aos/ás compañeiros/as e ás persoas próximas a necesidade de manter o ambiente.

de sustentabilidade no contorno do  CCL
centro docente.
 CD
 CAA

 h
 m
 ñ
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 o

Bloque 3. Investigación, desenvolvemento e innovación (I+D+i)
 a
 e
 f

 B3.1. Concepto de investigación,  B3.1. Analizar a incidencia da I+D+i  CAAB3.1.1. Relaciona os concep-  CSIEE

desenvolvemento e innovación, e
etapas do ciclo I+D+i.

 g

na mellora da produtividade e no
aumento da competitividade no
marco globalizador actual.

tos de investigación, desenvolve-  CSC
mento e innovación. Contrasta as
tres etapas do ciclo I+D+i.

 b

 B3.2. Tipos de innovación. Impor-  B3.2.

 CSIEE

 e

tancia para a sociedade.
 B3.3. Papel das administracións e
dos organismos estatais e autonómicos no fomento da I+D+i.

 CSC

 g
 ñ

 b
 e
 f
 g

Investigar e argumentar  CAAB3.2.1. Recoñece tipos de inacerca dos tipos de innovación en
novación de produtos baseada na
produtos ou en procesos, e valorar
utilización de novos materiais, nocriticamente todas as achegas a
vas tecnoloxías, etc., que xorden
eles por parte de organismos estapara dar resposta a novas necesidades da sociedade.
tais ou autonómicos, e de organizacións de diversa índole.
 CAAB3.2.2. Enumera os organismos e as administracións que fomentan a I+D+i a nivel estatal e autonómico.

 CSIEE
 CSC

 B3.2. Tipos de innovación. Impor-  B3.3. Compilar, analizar e discrimi-  CAAB3.3.1. Precisa, analiza e ar-  CSIEE

tancia para a sociedade.
 B3.4. Principias liñas de I+D+i ac-

tuais para o sector industrial.

 ñ

nar información sobre tipos de innovación en produtos e procesos, a
partir de exemplos de empresas
punteiras en innovación.

gumenta como a innovación é ou  CSC
pode ser un factor de recuperación  CCL
económica dun país.
 CAAB3.3.2. Enumera algunhas li-  CSIEE

ñas de I+D+i actuais para as industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias e enerxéticas.
 b
 e
 f
 g

 B3.5. Utilización de ferramentas  B3.4. Utilizar axeitadamente as tec-  CAAB3.4.1. Recoñece a importan-  CAA

das tecnoloxías da información e da
comunicación no ciclo de investigación e desenvolvemento.

noloxías da información de da comunicación na procura, na selección e no proceso da información
encamiñadas á investigación ou ao
estudo que relacione o coñecemento científico aplicado á actividade profesional.

cia das tecnoloxías da información  CSIEE
e da comunicación no ciclo de in-  CSC
vestigación e desenvolvemento.
 CD

Bloque 4. Proxecto de investigación
 b
 c
 e
 f

 B4.1. Método científico. Elabora-  B4.1. Planear, aplicar e integrar as  CAAB4.1.1. Integra e aplica as des-  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou a observación.

destrezas e as habilidades propias
do traballo científico.

trezas propias dos métodos da  CMCCT
ciencia.
 CSIEE

 g

 b
 e
 f
 g

 B4.1. Método científico. Elabora-  B4.2. Elaborar hipóteses e contras-  CAAB4.2.1. Utiliza argumentos que  CAA

ción de hipóteses, e a súa comprobación e argumentación a partir da
experimentación ou a observación.

talas a través da experimentación
ou a observación e a argumentación.

xustifiquen as hipóteses que pro-  CCL
pón.
 CMCCT

 h
 b
 e
 f
 h
 o

 B4.2. Artigo científico. Fontes de di-  B4.3. Discriminar e decidir sobre as  CAAB4.3.1. Utiliza fontes de infor-  CAA

vulgación científica.

fontes de información e os métodos
empregados para a súa obtención.

mación apoiándose nas tecnolo-  CCL
xías da información e da comunica-  CMCCT
ción, para a elaboración e a presen CD
tación das súas investigacións.
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Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional. 4º de ESO
Obxectivos
 a
 b
 c
 d
 g
 a
 b
 d
 e
 g

Contidos

Criterios de avaliación

Estándares de aprendizaxe

Competencias clave

 B4.3. Proxecto de investigación: or-  B4.4. Participar, valorar e respectar  CAAB4.4.1. Participa, valora e res-  CAA

ganización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de
conclusións.

o traballo individual e en grupo.

pecta o traballo individual e en  CSC
grupo.
 CSIEE

 B4.3. Proxecto de investigación: or-  B4.5. Presentar e defender en pú-  CAAB4.5.1. Deseña pequenos tra-  CCL

ganización. Participación e colaboración respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de
conclusións.

blico o proxecto de investigación realizado.

 h
 o

ballos de investigación sobre un  CSIEE
tema de interese científico-tecnoló-  CD
xico ou relativo a animais e/ou plantas, os ecosistemas do seu con-  CMCCT
torno ou a alimentación e a nutrición humanas, para a súa presentación e defensa na aula.
 CAAB4.5.2. Expresa con precisión  CCL

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

MÍNIMOS ESIXIBLES PARA OBTER UNA AVALIACIÓN POSITIVA
ESTÁNDARES RELACIONADOS CON CONCEPTOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O instrumental de laboratorio.
Aparellos de uso frecuente
Normas de seguridade no laboratorio
Os produtos químicos: riscos e precaucións
O proceso da medida
O resultado da medida.
A experimentación e as súas técnicas
O informe científico.
Separación dos compoñentes dunha mestura
Separación de coloides.
A limpeza e a desinfección
A desinfección de materiais
O tratamento de desinfección da auga potable.
A hixiene alimentaria
A contaminación. Definición e clasificación
A química ambiental e o desenvolvemento sostible
Concepto de desenvolvemento sostible
A atmosfera: estructura e composición
Axentes contaminantes da atmosfera
O efecto invernadoiro e as súas consecuencias
O cambio climático
A destrución da capa de ozono e as súas consecuencias
A chuvia ácida e os seus efectos
A hidrosfera e o ciclo da auga
Os recursos hídricos e a xestión da auga
Potabilización da auga, E.T.A.P. e desalación
Contaminantes e métodos de caracterización das augas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Efectos contaminantes da actividade humana
O tratamento das augas residuais
Tratamento de rexeneración de augas
Residuos: definición e clasificación
Tratamento e xestión de residuos
Residuos radiactivos
A enerxía nuclear na nosa vida
Problemática da contaminación do solo
Efectos contaminantes da actividade agrícola e industrial sobre o solo
O método científico
O ciclo do desenrolo do coñecemento científico e tecnolóxico
A investigación científica: o proxecto de investigación
Documentos de información científica e tecnolóxica
I  D + i en España e na Unión Europea.
Organismos públicos nos que realizase investigación en España.
Necesidades actuais de I  D  i.
O desenvolvemento industrial e a innovación empresarial
A innovación como resultado dun proceso

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON PROCEDEMENTOS
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, na compilación de datos e na análise de resultados.
Aplicar as técnicas e o instrumental adaptado para identificar magnitudes
Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas
Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais axeitadas
Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa repercusión a nivel familiar
e social.
Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química ambiental, e coñecer o que é unha medida
de pH e o seu manexo para controlar o ambiente.
Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento sostible e as súas repercusións para o equilibrio ambiental.
Investigar e argumentar acerca dos tipos de innovación en produtos ou en procesos, e valorar criticamente todas as aportacións por parte de organismos estatais ou autonómicos, e de organizacións
de diverso índole.
Compilar, analizar e discriminar información sobre tipos de innovación en produtos e procesos, a
partir de exemplos de empresas punteiras en innovación.
Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información e da comunicación na busca, selección e proceso da información encamiñadas á investigación ou ao estudo que relacione o coñecemento científico aplicado á actividade profesional
Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo científico.
Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación o da observación e a argumentación
Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención
Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado

ESTÁNDARES RELACIONADOS CON ACTITUDES
•

Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene no laboratorio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Valorar a importancia de contrastar as hipóteses baseándose na experimentación, compilación de
datos e nas análises de resultados
Valorar a hixiene e a desinfección como un valioso método preventivo das enfermidades infecciosas
Tomar conciencia dos efectos negativos da contaminación e categorizar e identificar os tipos máis
representativos.
Tomar conciencia dos riscos que presentan os usos pacíficos e bélicos da radiactividade
Valorar o esforzo e beneficio que supón aa recollida selectiva dos residuos domésticos
Tomar conciencia da importancia que ten para toda a biosfera un desenvolvemento sostible para
evitar repercusións negativas para o equilibrio ambiental.
Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre a necesidade de controlar a utilización dos recursos enerxéticos ou doutro tipo.
Deseñar estratexias para dar a coñecer aos compañeiros e ás persoas próximas a necesidade de
manter o ambiente.
Valorar o esforzo económico de toda a sociedade nas inversións de I+D+i
Interiorizar a necesidade de discriminar eficientemente as fontes de información e os métodos empregados para a súa obtención.
Participar, valorar e respectar o traballo individual e de grupo.

MATERIAIS CURRICULARES
Como libro de texto, utilizarase “Ciencias aplicadas a la actividad profesional del proyecto Aprender es
crecer”, da Editorial Anaya.
Faremos uso do laboratorio e do seu material, ben para aprender o seu manexo ou para realizar experiencias.
Faremos uso das TIC para buscar información, realizar traballos de investigación…
Como material audiovisual empregaremos o canón de proxección para visualizar: vídeos, imaxes estáticas e
interactivas, simulacións, mapas conceptuais, recursos web…
TEMPORALIZACIÓN
O bloque 4 ten un contido trasversal polo que será desenvolvido ao longo de todo o curso. Este bloque e os
tres anteriores distribuiranse en 9 unidades didácticas impartidas a razón de tres por trimestre. As actividades
de carácter práctico e experimental realizaranse durante todo o curso intentando simultanealas cos
conceptos teóricos curriculares asociados ás mesmas. Despois de cada un ou dous temas, farase unha proba
escrita. Trimestralmente cada alumno deberá presentar e defender, como mínimo, un proxecto de
investigación escollido ao principio de cada trimestre entre os ofertados polo profesor.
7. METODOLOXÍA
A materia de CAAP implica, como ciencias experimentais, empregar diferentes estratexias de carácter
práctico mediante:
- Utilización do método científico como procedemento básico (toma de datos experimentais,
proposta de de hipóteses, predición de resultados segundo estas e confirmación práctica dos
mesmos).
- Utilización de diferentes técnicas de laboratorio para obter resultados como: observación de seres
microscópicos, determinación de minerais, rochas e seres vivos mediante claves dicotómicas,
comprobación de constantes fisiolóxicas, identificación de principios inmediatos…
Utilizaremos tamén o método expositivo-comunicativo para transmitir contido (con apoio ou sen el de
materiais audiovisuais e/ou interactivos); o análise e discusión de problemas; análise de textos científicos e
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lecturas complementarias.
A investigación, por parte dos alumnos, de diferentes temas propostos. A plasmación dos resultados nun
soporte dixital e a comunicación pública e defensa dos temas investigados, serán tamén procedementos que
seguiremos.
Sempre se buscará unha aprendizaxe activa e participativa e, en todo caso, coherente cos obxectivos e
estándares que se pretenden acadar en cada momento.
Intentarase facer unha adaptación dos contidos e actividades ás características do grupo.
Hai que destacar que o IES de Viós conta cun laboratorio único de pequenas dimensións que comparte co
departamento de Física e Química, actualizado pobremente dado o limitado ou nulo presuposto anual dos
departamentos.
8. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN
Avaliación inicial: Ao comezo do curso farase unha proba de avaliación inicial cun formato semellante ás
probas que logo se farán durante o curso. Nesta proba mediranse os coñecementos básicos considerados
necesarios para o desenvolvemento da materia e que formaron parte do curriculum de cursos anteriores.
Terá un valor de referencia dobre para o profesor xa que permitirá:
a) Identificar o nivel de coñecementos de cada alumno.
b) Adaptar a programación do curso, ás dificultades atopadas.
Un dos obxectivos da avaliación inicial, neste curso, será identificar eivas de coñecemento ou competenciais
ocasionadas polos dous últimos cursos afectados pola pandemia (especialmente o curso 2019-2020). A
identificación destas eivas permitirá adaptar a programación didáctica para superar esas deficienzas. Esta
adaptación ten especial interese no curso de 3º.
 En primeiro porque facilitará a identificación de deficiencias de coñecemento ou competenciais
provocadas en 5º e 6º de Primaria.
 En 3º valorará as dificultades relacionadas cos contidos non desenvolvidos en primeiro. Na
programación deste curso terase en conta este aspecto.
Para a avaliación dos alumnos seguiranse os seguintes criterios:
Nas avaliacións trimestrais do alumnado, realizarase un número de probas nunca inferior a dúas. O
profesorado indicará ós alumnos o contido de cada proba.
As probas escritas poderán ser entre outras:
a) Probas tipo test de elección de resposta. Neste caso tódalas preguntas terán o mesmo valor. Como
nestas probas hai unha porcentaxe de acertos estatísticos non relacionados cos coñecementos dos
alumnos, deberase ter en conta este aspecto á hora de valorar as preguntas contestadas
incorrectamente.
b) Probas escritas para contestar con poucas palabras, pero de importancia significativa. Nestes casos
todas as preguntas valerán igual. A suma de todas elas será de dez puntos.
Outras probas serán: traballos de investigación, exposicións orais… Cada proba terá un valor de dez puntos.
No cálculo da cualificación correspondente a cada avaliación trimestral, a media das probas anteriormente
mencionadas suporá un 90% da cualificación en cada avaliación. Non se fará media se algunha proba non
superou o dous e medio.
Tamén serán tidas en conta nas avaliacións:
A actitude na clase (esforzó continuado, actitudes positivas cara a materia, participación activa, respecto ás
intervencións dos outros, traer o material necesario, realización de tarefas encomendadas, comportamento
que favoreza o desenvolvemento das clases …) e a presentación da libreta e dos cadernos de prácticas. A
valoración deste apartado cuantitativamente suporá un 10% da cualificación en cada avaliación.
O caderno de prácticas e a libreta do alumno teñen por finalidade recoller o traballo de aula e o traballo
persoal solicitado no desenvolvemento da materia. Serán revisadas periódicamente e a súa presentación, cun
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contido axeitado ao traballo desenvolvido no período avaliado, será indispensable para obter unha
cualificación positiva.
Así mesmo a non presentación dalgún traballo impedirá acadar unha cualificación suficiente.
Unha vez rematada cada avaliación, haberá unha proba de recuperación que será de contidos e/ou de
entrega de traballos pendentes. Esta proba, de superarse, suporá o aprobado na avaliación cun valor de 5.
Na avaliación ordinaria de xuño, os alumnos con avaliacións non superadas terán unha nova posibilidade de
superalas mediante unha única proba. A cualificación de xuño será a media das cualificacións de cada
avaliación.
Para obter unha cualificación suficiente nesta convocatoria será imprescindible ter as tres avaliacións
trimestrais con cualificación igual ou superiores a cinco.
Abandono de materia: O abandono de materia ten efectos sobre as decisións do equipo docente sobre a
promoción ou titulación dos alumnos. Este departamento segue as normas establecidas polo centro en
relación con este tema. En consecuencia considerarase abandono de materia se se da alguna das
circunstancias seguintes:
a) Que o alumno non traía de maneira reiterativa o material de traballo a clase (15% das sesións).
b) Que o alumno non participe na dinámica da clase non realizando tarefas obrigatorias orais ou escritas.
c) Que teña unha media anual nas cualificacións inferior a 3 non relacionada con dificultades de
aprendizaxe.
9.

PROGRAMA DE REFORZO PARA A RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES

Neste curso non hai alumnos con materias pendentes relacionadas con este departamento.
10. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE
No actual deseño e dotación do profesorado do IES de Viós, o tratamento á diversidade está moi limitado
ao carecer de agrupamentos específicos para as materias deste departamento e de Programas de Mellora
da Aprendizaxe e de Rendemento (PMAR). Dentro destas limitacións atenderase prioritariamente a alumnos
repetidores, aos alumnos con adaptación curricular e reforzó educativo e aos que teñan materias
pendentes deste departamento (que non hai neste curso). O contacto frecuente cos titores, coa orientación
e co profesorado de PT facilitará o seguimento de todo o alumnado e dos anteriores en particular.
- Nos casos de adaptacións curriculares, se as hai, deseñarase un plan personalizado para cada alumno
afectado que constará na referida adaptación.
- No caso de alumnos repetidores ou con dificultades previstas, farase un seguimento frecuente para
identificar dificultades de xeito precoz para, no caso de que as haxa, promover medidas de reforzó
buscando sempre a complicidade do alumno afectado.
11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES
Participar en programas de reciclaxe, de coidado da saúde e educativos relacionados coa prevención de
enfermedades en que temos no Centro.
Obxectivos:
• Informar sobre o problema do Cambio Climático.
• Promover actitudes e aptitudes de aforro de auga, enerxía...
• Fomentar a capacidade de compromiso individual.
• Colaborar coa recollida de papel, pilas, no IES.
• Promoción de modelos alternativos basados na sostibilidade ambiental.
• Comprender a importancia do aforro enerxético e a necesidade de correxir hábitos diarios que
supoñen derroche enerxético e de recursos.
• Promover hábitos para preservar a saúde:
o Relativos á alimentación
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o
o

Actividade física
Prevención de adiccións

Saídas e actividades previstas:
Neste curso que comezamos, as saídas do centro só se farán se non comprometen a saúde de alumnos e
profesores e só se a súa realización permite cumprir coas normas e requisitos sanitarios que establezan as
autoridades sanitarias e educativas no momento de desenvolvelas. As que nos gustaría realizar serían as
seguintes:
•
•
•
•

Visita á instalación de Sotavento (3º ESO).
Saída ás inmediacións do IES para o estudo dos cogumelos (1º ESO) no mes de outubro.
Visita á Domus (3º ESO)
Visita ao museo de Historia Natural da USC (1º ESO)

Así mesmo acórdase deixar aberta a posibilidade de realizar outras actividades complementarias e/ou
extraescolares, sen concretar datas, pois en moitos casos estas dependerán das ofertas que poidan chegar
ao Centro e do custo que supoña para alumnos, departamento e IES. En todo caso sempre se valorará a súa
relación co currículo e potenciaranse actividades que servan para afianzar conceptos ou promover actitudes
positivas.
12. POSIBLES ESCENARIOS QUE PODEN PRESENTARSE EN RELACIÓN COA PANDEMIA
A presente programación contempla dúas alternativas que se poden dar nun curso tan atípico como o
actual:
A. Ensino presencial.
B. Ensino non presencial (online).
A. Ensino presencial
Esta opción sería a desexable xa que permite o desenvolvemento pleno da programación. Permite tamén a
convivencia natural da vida escolar tan necesaria para todos os alumnos e profesores. Esta opción é a que
se ten prevista por defecto e que figura nas páxinas anteriores.
B. Ensino non presencial
No caso de que a pandemia teña unha incidencia negativa na marcha escolar e impida a marcha ordinaria
do curso obrigándonos, de novo, a ensino non presencial, a actual programación prevé:
I.
Intentar desenvolver os bloques de contidos igualmente ou, en caso imposible, adaptar a programación dos mesmos á nova situación que no presente momento é impredecible.
II.
Modificar a metodoloxía e os instrumentos e criterios de avaliación.
Metodoloxía
Utilizaremos ferramentas telemáticas baseadas nas TIC para manter un contacto o máis estreito posible entre
o profesor e os alumnos.
•

Utilizarase a páxina web do IES para colgar as actividades que se programen cunha periodicidade
semanal ou quincenal segundo a magnitude da proposta.

•

Utilizarase o correo electrónico como método de comunicación entre o alumnado e o profesor. O
correo individualizado permitirá unha un seguimento personalizado da marcha escolar.

•

As tarefas terán que ver con actividades de repaso dos contidos no caso dunha situación transitoria,
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pero tamén de contidos novos, aínda que neste caso, buscaranse os máis imprescindibles e
comprensibles.
•

Haberá tamén propostas de traballos de investigación sobre temas relacionados con cada un dos
bloques temáticos.

•

Os libros de texto das materias deste departamento témolos suliñados polo que temos identificados
e seleccionados os contidos mínimos esixibles ao alumnado. Estes suliñados suporán unha guía
orientativa que facilitará o estudo e a preparación de probas que permitan a avaliación do alumnado.

•

A plataforma Cisco Webex utilizarase, de ser necesario, ocasionalmente para entrar en contacto co
grupo-clase coa finalidade de resolver dúbidas, aclarar estratexias...

Instrumentos e criterios de avaliación.
Para a avaliación dos alumnos, no caso de ensino non presencial, seguiranse os seguintes criterios:
a) Para a avaliación do curso escolar terase en conta, principalmente e como norma xeral, a avaliación
dos contidos desenvolvidos no período escolar ordinario e terán un menor peso a dos desenvolvidos
nos períodos non presenciais (Relación 65%-35%).
b) Terán maior peso as cualificacións das avaliacións completadas no período ordinario de clases fronte
ás desenvolvidas a distancia (Relación 65%-35%).
c) Nos traballos solicitados nos períodos non presenciais valorarase:
a. A entrega no período acordado.
b. Que cumpra cos requisitos solicitados.
c. O esforzó, a profundidade e a calidade.
d) Durante os períodos non presenciais de escolarización, solicitaranse aos alumnos, se é o caso, con
algunha ou todas as avaliacións suspensas, diferentes traballos de recuperación que, en ausencia dun
exame de recuperación, servirán para superar as avaliacións suspensas. Os traballos de recuperación,
neste caso, serán un por tema do libro correspondente á avaliación que se desexa superar e serán
cualificados con apto (5) ou non apto. Para superar cada avaliación pendente terá que haber un
“apto” en cada un dos temas correspondentes a esa avaliación. Cada avaliación recuperada terá unha
cualificación de 5.
e) A cualificación ordinaria de xuño será a media das cualificacións das tres avaliacións. Para obter unha
cualificación suficiente nesta convocatoria será imprescindible ter as tres avaliacións con cualificación
igual ou superiores a cinco.
f) Os alumnos que non acaden unha cualificación suficiente en xuño por non superar algunha avaliación
irán á proba extraordinaria de setembro cos temas non superados e presentarán no día da proba ou
ben por correo electrónico, ese mesmo día, os traballos de recuperación correspondentes aos temas
non entregados ou que non acadaron unha cualificación de apto (5) nas probas de recuperación
desenvolvidas antes da avaliación de xuño.
13. CRITERIOS DE AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DOCENTE
Os principais eixos a ter en conta como criterios básicos da avaliación da programación serán os seguintes:
a) A programación respecta os acordos tomados na documentación de centro.
b) A programación reflicte para todo o curso tódolos seus elementos.
c) A programación segue o rítmo establecido na temporalización dos diferentes bloques de contidos.
d) Hai coherencia entre o programado e o desenvolvido nas clases.
e) Adecuase o desenvolvemento da clase ás características do grupo-clase.
f)

A metodoloxía fomenta a motivación e o desenvolvemento das capacidades do alumno/a.
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g) Empréganse recursos didácticos suficientes e variados para o desenvolvemento das unidades da
programación.
h) Os criterios de cualificación están axustados á tipoloxía de actividades planificadas.

Viós, 20 de setembro de 2021
O profesor que imparte as materias:

Luis A. Peña Rodríguez
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