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1.INTRODUCIÓN  

 
NA SOCIEDADE ACTUAL, A CIENCIA É UN INSTRUMENTO INDISPENSABLE PARA COMPRENDER O MUNDO QUE NOS 

RODEA E AS SÚAS TRANSFORMACIÓNS, ASÍ COMO PARA DESENVOLVER ACTITUDES RESPONSABLES SOBRE ASPECTOS E 

PROBLEMAS LIGADOS Á VIDA, Á SAÚDE, AOS RECURSOS NATURAIS E AO MEDIO AMBIENTE. É POR ISO QUE OS 

COÑECEMENTOS CIENTÍFICOS DEBEN FORMAR PARTE DA CULTURA BÁSICA DE TODOS OS CIDADÁNS.  

 

O ENSINO DAS CIENCIAS DA NATUREZA TEN COMO FINALIDADE FACILITAR A COMPRENSIÓN DE TODOS ESES 

PROBLEMAS E DA RESPONSABILIDADE HUMANA NELES, TAMÉN DOS AVANCES CIENTÍFICOS DE CARA A LOGRAR A 

MELLORA DA SAÚDE INDIVIDUAL E SOCIAL, E PARA O DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE. 

 

OS CONTIDOS QUE SE TRABALLAN NESTA ÁREA ESTÁN ORIENTADOS Á ADQUISICIÓN POR PARTE DO ALUMNO DAS 

BASES PROPIAS DA CULTURA CIENTÍFICA, OS FENÓMENOS QUE ESTRUTURAN O MUNDO NATURAL E AS LEIS QUE OS 

REXEN; OBTENDO UNHA VISIÓN RACIONAL E GLOBAL DO NOSO CONTORNO QUE SIRVA PARA PODER ABORDAR OS 

PROBLEMAS ACTUAIS ANTERIORMENTE CITADOS.  

 
1.1 O CENTRO E A SÚA CONTORNA 

 

O IES “12 de outubro” atópase situado no cerne do barrio de "A Ponte", ocupando o solar da antiga estación ferroviaria 

antes de terse trasaldado o lugar que ocupa na actualidade. Este Centro sempre estivo adicado as ensinanzas de formación 

profesional, ata o ano 1992 no que se implantou a LOXSE, momento no que se incorporaron estudos de ESO e bacharelato, 

primeiro como experiencia piloto e posteriormente de forma definitiva. 

Na actualidade os estudos de ESO e bacharelato comparten espacio e aprendizaxe cos ciclos de grao medio e superior de 

electricidade, metal e imaxe persoal. 

Na ESO, o Centro adscrito  é o CEIP A Ponte. Nos últimos anos está tendo lugar a chegada de alumnado doutros centros non 

adcritos ao noso, tamén se incorpora alumnado ao bacharelato que procede doutros Centros de Secundaria. 

Obsérvase tamén un cambio nas características familiares, con pais e nais máis implicados e interesados pola educación dos 

seus fillos. Una manifestación disto é a posta en marcha dunha ANPA moi activa en diferentes ámbitos relacionados co 

Centro. 
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2.-O DEPARTAMENTO DE BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 

 
 2.1. PROFESORAS DO DEPARTAMENTO E MATERIA IMPARTIDA 

 

 

FRANCISCA GARCÍA PEREIRA 

(Xefa de departamento) 

 
 

 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA             1º ESO (2 grupos) 

 

 

 

ROSA GONZÁLEZ CONDE 

 

 

 

 
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                3º ESO (2 grupos) 

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA                4º ESO (1 grupo) 
ANATOMÍA APLICADA                  1º BACH (1 grupo) 

BIOLOXÍA                                   2º BACH (1 gruo) 
PRÁCTICAS LABORATORIO           2º ESO (2 grupos) 

 

 

TERESA PÉREZ SALGADO 

 

 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO      1º ESO  (2 grupos) 

BIOLOXÍA                                   1º BACH  (1 grupo) 
CULTURA CIENTÍFICA                 1º BACH. (1 grupo) 
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2.2. LIBROS DE TEXTO EMPREGADOS NESTE CURSO 

 

Bioloxía e Xeoloxía en 1º, 3º e 4º ESO                                      Ed. Vicens Vives 

Bioloxía e Xeoloxía  1º Bacharelato                                           Ed. Santillana 

Anatomía Aplicada  1º Bacharelato                                           Non hai libro 

Cultura Científica    1º Bacharelato                                           Ed. Anaya 

Bioloxía 2º Bacharelato                                                           Ed. Anaya (recomendado de uso non obrigatorio) 

 

 

 2.2.REUNIÓNS DE DEPARTAMENTO 

 

Fíxase unha reunión semanal que terá lugar os luns de 16:00 a 16:50 

 

 

3.-CONSIDERACIÓNS XERAIS 

 
 3.1. O CURRÍCULO: DEFINICIÓN E ELEMENTOS QUE O FORMAN 

 

 Enténdese por currículo a regulación dos elementos que determinan os procesos de ensino e aprendizaxe para cada 

unha das ensinanzas e etapas educativas. 

O currículo está integrado polos obxectivos, as competencias, os contidos, os criterios de avaliación, os estándares e 

os resultados de aprendizaxe avaliables, e pola metodoloxía didáctica. 

 

Entenderase por: 

a) Obxectivos: referentes relativos aos logros que o alumnado debe alcanzar ao rematar o proceso educativo, como 

resultado das experiencias de ensino e aprendizaxe intencionalmente planificadas para tal fin. 

b) Competencias: 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. 

c) Contidos: conxunto de coñecementos, habilidades, destrezas e actitudes que contribúen ao logro dos obxectivos de cada 

ensinanza e etapa educativa, e á adquisición de competencias. Os contidos ordénanse en disciplinas, que se clasifican en 

materias, ámbitos, áreas e módulos, en función das ensinanzas, das etapas educativas ou dos programas en que participe o 

alumnado. 

d) Criterios de avaliación: referente específico para avaliar a aprendizaxe do alumnado. Describen aquilo que se quere 



9 

 

valorar e que o alumnado debe lograr, tanto en coñecementos coma en competencias, e responden ao que se pretende 

conseguir en cada disciplina. 

e) Estándares de aprendizaxe avaliables: especificacións dos criterios de avaliación que permiten definir os resultados de 

aprendizaxe e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer en cada disciplina. Deben ser 

observables, medibles e avaliables, e permitir graduar o rendemento ou o logro alcanzado. Deben contribuír a facilitar o 

deseño de probas estandarizadas e comparables. 

f) Metodoloxía didáctica: conxunto de estratexias, procedementos e accións organizadas e planificadas polo profesorado, de 

xeito consciente e reflexivo, coa finalidade de posibilitar a aprendizaxe do alumnado e o logro dos obxectivos suscitados. 

 

 

 3.2. AS COMPETENCIAS CLAVE 

 

  3.2.1. RELACIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 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). 

 

 

 

 

3.2.2. CONTRIBUCIÓN DA BIOLOXÍA E A XEOLOXÍA AS COMPETENCIAS CLAVE 

 

 A) A materia de Bioloxía e Xeoloxía, tanto na etapa da educación secundaria obrigatoria como no bacharelato, debe 
contribuír a que o alumnado desenvolva as competencias clave de cada etapa educativa, pondo especial atención na adquisición 
da competencia científica en todas as súas dimensións. Non se trata, pois, unicamente de adquirir coñecementos 
relacionados coa bioloxía e a xeoloxía, senón de que o alumnado aprenda a observar e a reflexionar sobre situacións reais, 
recoller datos, tomar decisións, ter curiosidade, iniciativa, motivación e moitos outros aspectos que o leven a un mellor 
desenvolvemento do seu contorno e a un mellor benestar social. A bioloxía e a xeoloxía deberán tamén contribuír a que as 
persoas melloren a súa autoestima e a superar prexuízos, respectar diferenzas e participar na toma de decisións democráticas a 
todos os niveis, mediante o uso do diálogo e respectando a diversidade cultural. 
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 Durante estas etapas perséguese asentar as competencias xa adquiridas, para ir mellorando un nivel competencial que 
conduza o alumnado a non perder o interese que ten desde o comezo da súa temperá actividade escolar por non deixar de 
aprender. 
 Durante o primeiro ciclo da ESO, o eixe vertebrador da materia xirará en torno aos seres vivos e a súa interacción coa 
Terra, incidindo nomeadamente na importancia que a conservación do ambiente ten para todos os seres vivos.Tamén durante 
este ciclo, a materia ten como núcleo central a saúde e a súa promoción. O principal obxectivo é que o alumnado adquira as 
capacidades e as competencias que lle permitan coidar o seu corpo a nivel tanto físico como mental, así como valorar e ter unha 
actuación crítica ante a información e ante actitudes sociais que poidan repercutir negativamente no seu desenvolvemento físico, 
social e psicolóxico. Preténdese tamén que os alumnos e as alumnas entendan e valoren a importancia de preservar o ambiente 
polas repercusións que ten sobre a súa saúde. Así mesmo, deben aprender a ser responsables das súas decisións diarias e das 
consecuencias que estas teñen na súa saúde e no contorno, e comprender o valor que a investigación ten nos avances médicos 
e no impacto da calidade de vida das persoas. 
 Neste primeiro ciclo, o bloque "Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica" e o bloque “Proxecto de 
investigación" son comúns a primeiro e a terceiro de ESO. Dado que a bioloxía e xeoloxía son disciplinas de carácter científico, 
debemos ter sempre eses bloques como marco de referencia no desenvolvemento do currículo. Non se trata, por tanto, de 
bloques illados e independentes dos demais, senón que están implícitos en cada un de-les e son a base para a súa concreción. 

En Bioloxía e Xeoloxía de primeiro de ESO, o currículo parte do mundo macroscópico, máis concreto, 

observable e identificable polo alumnado (como a Terra no Universo, a biodiversidade no planeta Terra e os 

ecosistemas), para se achegar en terceiro de ESO a un nivel máis abstracto (estudo microscópico da célula, o ser 

humano e a saúde, o relevo terrestre e a súa evolución). 

Finalmente, en cuarto curso de ESO iníciase o alumnado nas grandes teorías que permitiron o 

desenvolvemento máis actual desta ciencia (a tectónica de placas, a teoría celular e a teoría da evolución), para 

finalizar co estudo dos ecosistemas, as relacións tróficas entre os niveis e a interacción dos organismos entre eles e 

co medio, así como a súa repercusión na dinámica e na evolución dos devanditos ecosistemas. 

No bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía afonda nas competencias adquiridas en ESO, analizando con 

maior detalle a organización dos seres vivos, a súa biodiversidade, a súa distribución e os factores que nela 

inflúen,así como o comportamento da Terra como un planeta en continua actividade. 

A xeoloxía toma como fío condutor a teoría da tectónica de placas. A partir dela farase énfase na composición, 

na estrutura e na dinámica do interior terrestre, para continuar coa análise dos movementos das placas e as súas 

consecuencias (expansión oceánica, relevo terrestre, magmatismo, riscos xeolóxicos, etc.) e finalizar co estudo da 

xeoloxía externa. 

A bioloxía preséntase co estudo dos niveis de organización dos seres vivos (composición química, organización 

celular e estudo dos tecidos animais e vexetais). Tamén se desenvolve e completa nesta etapa o estudo da 

clasificación e a organización dos seres vivos, e moi en especial desde o punto de vista do seu funcionamento e da 

adaptación ao medio en que habitan. 
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 Ao longo das etapas de ESO e bacharelato, a materia de Bioloxía e Xeoloxía permitirá ao alumnado 

desenvolver as competencias esenciais que se inclúen no currículo, así como as estratexias do método científico. 

Entre estas competencias haberá que considerar a lingüística e a dixital, a través da realización de tarefas en grupo 

que supoñan compilar e organizar información, expola de xeito oral e escrito, elaborar presentacións e defender as 

opinión propias en debates na aula. Os alumnos e as alumnas deberán desenvolver tamén nesta etapa a comprensión 

de lectura, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación audiovisual; e igualmente 

deberán potenciar actitudes conducentes á reflexión e á análise sobre os grandes avances científicos da actualidade, 

as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións se suscitan, e coñecer e utilizar as normas básicas de 

seguridade e uso do material de laboratorio. 

 

 

 B) As ciencias da natureza contribúen á adquisición das competencias básicas desde a organización das 

materias que integran a área, da súa estrutura conceptual, da metodoloxía utilizada e das actitudes e valores que promove. 

 

A comunicación, nos ámbitos da comprensión e expresión, tanto oral como escrita, constitúe un eixe fundamental 

no proceso de ensino e aprendizaxe do coñecemento científico, contribuíndo ao desenvolvemento da competencia en 

comunicación lingüística. Nesta área trátase de desenvolver a capacidade de comprensión cando se fan lecturas de 

textos científicos e o alumnado aprende a diferencialos doutros que non son científicos, cando se contrastan materiais 

escritos e audiovisuais de diferentes fontes, tanto descritivos como argumentativos, nun proceso que pasa pola identificación 

dos conceptos e ideas principais, a interpretación do papel que desempeñan segundo o contexto e as relacións que se 

establecen entre eles. 

 

Na resolución de problemas estimularase a lectura comprensiva a través da contextualización da situación, da 

identificación dos conceptos que aparecen e das relacións que se establecen entre  ditos conceptos e os datos. 

No ensino da área a expresión oral e escrita busca a coherencia e precisión no uso da linguaxe, tanto no nivel descritivo 

como no interpretativo. Trabállase a expresión cando se emiten hipóteses, contrástanse ideas, acláranse significados sobre 

conceptos ou procesos científicos en contextos diferentes, realízanse sínteses, elabóranse mapas conceptuais, extráense 

conclusións, realízanse informes ou organízanse debates onde se fomenten actitudes que favorezan a mellora na expresión 

oral e escrita, a confianza para expresarse en público, o saber escoitar, o contrastar opinións e ter en conta as ideas dos 

demais. 

 

Contribúe esta área ao desenvolvemento da competencia matemática, dado que o coñecemento científico se 

cuantifica grazas á linguaxe matemática. O emprego de números, símbolos, operacións e relacións entre eles 

forman parte da metodoloxía científica e constitúen unha base importante para a comprensión de leis e principios. 

Na realización de investigacións sinxelas, traballos prácticos ou resolucións de problemas desenvólvense 

capacidades para identificar e manexar variables, para organizar e representar datos obtidos de maneira 
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experimental, para a interpretación gráfica das relacións entre eles, para realizar operacións con números e símbolos, para 

atopar as solucións correctas, para cuantificar as leis e principios científicos e para utilizar estratexias básicas na resolución. 

Nas ciencias da natureza emprégase o razoamento matemático como apoio cara a unha mellor comprensión das relacións 

entre conceptos. 

 

A competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico recae de xeito importante sobre esta área na 

cal o alumnado aprende os conceptos básicos que lle permitan a análise, desde diferentes eidos do coñecemento científico, 

da materia, dos seres vivos, dos fenómenos naturais, das súas transformacións, dos seus efectos sobre o ambiente e a 

saúde, dos cambios e dos obxectos tecnolóxicos. 

 

A área de ciencias da natureza contribúe á competencia de tratamento da información e competencia dixital, 

xa que se traballan habilidades para identificar, contextualizar, relacionar e sintetizar a información procedente 

de diferentes fontes e presentada en diversas linguaxes propias das tecnoloxías da información e comunicación, como os 

buscadores pola internet, documentos dixitais, foros, chats, mensaxería, xornais dixitais, revistas divulgativas na web, 

presentación electrónicas e simulacións interactivas. Cando se traballa a crítica reflexiva sobre as informacións de tipo 

científico que achegan as tecnoloxías da información e a comunicación, foméntanse actitudes favorables ao emprego delas 

evitando o seu emprego indiscriminado. 

Cando se apoia a aprendizaxe de modelos teóricos por medio de simulacións, cando se traballan representacións de 

datos por medio de programas informáticos, cando se realizan experiencias virtuais para contrastalas coas reais, cando se 

representan estruturas moleculares, atómicas, anatómicas, xeolóxicas, situacións problemáticas coa axuda dos ordenadores, 

desde a área estase a contribuír á competencia dixital. 

 

En relación coa competencia social e cidadá, esta área trata de dotar o alumnado das necesarias para comprender 

a problemática actual en relación coa súa persoa, co resto da sociedade e co planeta. A aproximación do currículo á situación 

concreta na cal se vive facilita a participación activa do alumnado en actividades que impliquen esa cidadanía responsable. 

 

As ciencias da natureza contribúen a coñecer e aceptar o funcionamento do corpo, respectar as diferenzas, 

afianzar os hábitos de coidado e saúde corporais e ser críticos cos hábitos sociais pouco saudables e a contribuír á 

conservación e mellora do ambiente. Os debates históricos sobre as diferentes concepcións dos fenómenos que afectan as 

persoas serven para traballar habilidades sociais relacionadas coa participación, cooperación e poñerse en lugar dos outros, 

aceptar diferenzas, respectar os valores, crenzas e incluso a diversidade de culturas. 

 

A contribución da área á competencia cultural e artística. Na expresión das ideas, conceptos e principios das 

ciencias da natureza empréganse, de xeito creativo, diferentes códigos artísticos para representar fenómenos ou situacións 

dun xeito comprensible. Desde a área de ciencias contribúese a desenvolver esta competencia cando se promove a 

presentación das ideas ou traballos en formatos diversos, onde se lles deixa ás alumnas e aos alumnos a liberdade de elixir 
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os ditos formatos estéticos e artísticos, cando se utilizan os museos de ciencias para espallar os xeitos de pensar ou 

facer doutras culturas, ou nas exposicións relacionadas co ámbito científico, como medio de coñecer, comprender e 

disfrutar do coñecemento científico. 

 

O desenvolvemento da competencia de aprender a aprender desde os ámbitos científico e tecnolóxico, nun 

mundo en continuo e acelerado cambio, implica espertar inquedanzas e motivacións cara á aprendizaxe permanente. Cando 

afloran as ideas previas do alumnado sobre os contidos científicos, favorécese esta competencia xa que se está a 

promover que as alumnas e os alumnos sexan conscientes do seus propios coñecementos e limitacións. Pódese empregar a 

historia da ciencia para que os estudantes non caian no desánimo de estar case sempre errados nas súas concepcións, 

cando ata os máis grandes científicos experimentaron erros e resistencias ás novas ideas. 

A materia de Ciencias da Natureza mantén unha vinculación esencial coa competencia básica nº.3: coñecemento e 

interacción co mundo físico. Así, todos os nosos enunciados incorpórana de xeito implícito. Pero a súa contribución é decisiva 

para o desenvolvemento das restantes. Destacamos, a continuación, as relacións coas competencias básicas recolleitas nos 

currículos oficiais. 

 

 

3.3. ELEMENTOS TRANSVERSAIS 

 

A comprensión lectora (CL), a expresión oral e escrita (EOE), a comunicación audiovisual (CA), as tecnoloxías da 

información e da comunicación (TIC), o emprendemento(E), e a educación cívica e constitucional (ECC) traballaranse en 

todas as materias, sen prexuízo do seu tratamento específico nalgunhas das materias de cada etapa. 

 
 

4.-PROGRAMACIÓN NA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA 
 
 4.1. ASPECTOS A TER EN CONSIDERACIÓN 

 

  4.1.1. FINALIDADE DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 A educación secundaria obrigatoria ten por finalidade lograr que os alumnos e as alumnas adquiran os elementos 

básicos da cultura, nomeadamente nos seus aspectos humanístico, artístico, científico e tecnolóxico; desenvolver e 

consolidar neles/as hábitos de estudo e de traballo; preparalos/as para a súa incorporación a estudos posteriores e para a 

súa inserción laboral, e formalos/as para o exercicio dos seus dereitos e das súas obrigas na vida como cidadáns e cidadás. 
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4.1.2. OBXECTIVOS DA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 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 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 
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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. 

 

 

  4.1.3. OS OBXECTIVOS XERAIS DAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO NA EDUCACIÓN  

                               SECUNDARIA OBRIGATORIA 

 

1. Comprender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos das ciencias da natureza para interpretar os 

fenómenos naturais, así como para analizar e valorar as repercusións do desenvolvemento científico e das aplicacións 

tecnolóxicas. 

 

2. Aplicar, na resolución de problemas e en sinxelas investigacións, estratexias coherentes cos procedementos das 

ciencias, tales como a discusión do interese dos problemas propostos, a formulación de hipóteses, a elaboración de 

estratexias de resolución e de deseños experimentais, a análise de resultados, a consideración de aplicacións e repercusións 

do estudo realizado e a busca de coherencia global. 

 

3. Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando diferentes linguaxes como oral, escrita, gráfica, 

icónica, multimedia, etc. con propiedade, así como comunicar a outros, argumentacións e explicacións empregando os 

coñecementos científicos. 

  

4. Buscar e seleccionar información sobre temas científicos utilizando diferentes fontes e medios e empregala, 

valorando o seu contido, para fundamentar e orientar os traballos sobre temas científicos e o ambiente, así como para 

contrastar as opinións persoais. 

 

5. Desenvolver hábitos favorables á promoción da saúde persoal e comunitaria en ámbitos como alimentación, 

hixiene e sexualidade, facilitando estratexias que permitan facer fronte aos riscos da sociedade actual en aspectos 

relacionados co consumo, coas drogodependencias e coa transmisión de enfermidades. 

 

6. Comprender a importancia de utilizar os coñecementos provenientes das ciencias da natureza para satisfacer as 

necesidades humanas e participar na necesaria toma de decisións verbo de problemas locais e globais aos cales nos 

enfrontamos. 
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7. Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento científico para analizar, individualmente ou en grupo, 

cuestións relacionadas coa ciencia, a tecnoloxía e a sociedade. Coñecer e valorar os problemas aos cales se enfronta hoxe a 

humanidade en relación á sobreexplotación dos recursos, ás diferenzas entre países desenvolvidos e non, e a necesidade de 

busca e aplicación de medidas, para avanzar cara ao logro dun futuro sustentable. 

 

8. Valorar o carácter tentativo e creativo das ciencias da natureza así como as súas contribucións ao pensamento 

humano ao longo da historia, apreciando os grandes debates superadores de dogmatismos e as revolucións científicas que 

marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida. 

 

9. Ser quen de buscar e de utilizar o coñecemento científico propio, planificando de forma autónoma a acción e posta en 

práctica das actividades de aprendizaxe, e de utilizar uns criterios de avaliación para autocorrexirse no caso en que sexa 

necesario 

 

A área de ciencias da natureza contribúe a desenvolver as capacidades plasmadas nos obxectivos da etapa do seguinte 

xeito : 

 

 Promovendo a formación de persoas tolerantes, cooperativas, solidarias e democráticas. 

 Consolidando hábitos de estudo e traballo, individual e en equipo. 

 Respectando a diferenza de sexos e a igualdade de dereitos entre mulleres e homes.  

 Incentivando a busca de solucións dialogadas aos problemas, rexeitando a violencia e os comportamentos sexistas. 

 Desenvolvendo a capacidade de pensamento abstracto, a curiosidade, a creatividade e a actitude crítica. 
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4.2. METODOLOXÍA DIDÁCTICA NA ESO 

 

  4.2.1 LIÑAS XERAIS DA METODOLOXÍA A USAR NA ESO 

 

 

1. Os centros docentes elaborarán as súas propostas pedagóxicas para esta etapa desde aconsideración da atención á 

diversidade e do acceso de todo o alumnado á educación común.Así mesmo, arbitrarán métodos que teñan en conta os 

diferentes ritmos de aprendizaxe, favorezana capacidade de aprender por si mesmos e promovan a aprendizaxe en 

equipo.De conformidade co establecido no artigo 26.3 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio,de educación, a consellería con 

competencias en materia de educación establecerá ascondicións que permitan que, nos primeiros cursos da etapa, o 

profesorado coa debidacualificación imparta máis dunha materia ao mesmo grupo de alumnos e de alumnas. 

 

2. A metodoloxía didáctica neste etapa será nomeadamente activa e participativa, favorecendoo traballo individual e 

o cooperativo do alumnado, así como o logro dos obxectivose das competencias correspondentes. 

 

3. Procurarase o traballo en equipo do profesorado co obxecto de proporcionar un enfoque multidisciplinar do proceso 

educativo, garantindo a coordinación de todos os membrosdo equipo docente de cada grupo. 

 

4. No proxecto educativo e nas programacións didácticas fixaranse as estratexias que desenvolverá o profesorado 

para alcanzar os estándares de aprendizaxe avaliables previstos en cada materia e, de ser o caso, en cada ámbito, así como 

a adquisición das competencias. 

 

5. A intervención educativa debe ter en conta como principio a diversidade do alumnado,entendendo que deste xeito 

se garante o desenvolvemento de todos/as os/as alumnos/as e mais unha atención personalizada en función das 

necesidades de cadaquén. Os mecanismos de reforzo, que se deberán pór en práctica tan pronto como se detecten 

dificultades de aprendizaxe, poderán ser tanto organizativos como curriculares. 

 

6. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias,e fomentarase a correcta 

expresión oral e escrita, e o uso das matemáticas. De acordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de 

maio, a comprensión lectora,a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, as tecnoloxías da información e a 

comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse en todas as materias. 

 

7. Coa finalidade de promover a comprensión de lectura e de uso da información, dedicarase un tempo á lectura na 

práctica docente de todas as materias. 
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8. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicación na aula, como recurso 

metodolóxico eficaz para desenvolver as tarefas de ensino e aprendizaxe. 

 

9. Para unha adquisición eficaz das competencias e a súa integración efectiva no currículo, deberán deseñarse 

actividades de aprendizaxe integradas que lle permitan ao alumnado avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis 

dunha competencia ao mesmo tempo. Para isto, aproveitaranse as posibilidades que ofrecen as metodoloxías de proxectos, 

entre outras, así como os recursos e as actividades da biblioteca escolar. 

 

10. Os centros docentes impartirán de xeito integrado o currículo de todas as linguas da súa oferta educativa, co fin 

de favorecer que todos os coñecementos e as experiencias lingüísticas do alumnado contribúan ao desenvolvemento da súa 

competencia comunicativa plurilingüe. No proxecto lingüístico do centro concretaranse as medidas tomadas para a 

impartición do currículo integrado das linguas. Estas medidas incluirán, polo menos, acordos sobre criterios metodolóxicos 

básicos de actuación en todas as linguas, acordos sobre a terminoloxía que se vaia empregar, e o tratamento que se lles 

dará aos contidos, aos criterios de avaliación e aos estándares de aprendizaxe similares en cada materia lingüística,de xeito 

que se evite a repetición dos aspectos comúns á aprendizaxe de calquera lingua. De conformidade co establecido no artigo 

26.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, estableceranse medidas de flexibilización e alternativas metodolóxicas na 

ensinanza e avaliación da lingua estranxeira para o alumnado con discapacidade, en especial para aquel que presenta 

dificultades na súa expresión oral. Estas adaptacións en ningún caso se terán en conta para minorar as cualificacións 

obtidas. 

 

 

  4.2.2. LIÑAS XERAIS DA METODOLOXÍA DAS MATERIAS DE ESTE DEPARTAMENTO 

 

 Na programación das materias de este departamento trátase, partindo do rastreo das ideas e dos coñecementos 

previos dos alumnos, que estes adquiran coñecementos, aplicando a súa experiencia previa e os procedementos habituais da 

actividade científica  (observación  sistemática,  formulación  de  hipóteses, comprobación) procurando que realicen unha 

aprendizaxe activa que lles permita aplicar estes procedementos da actividade científica a construción do seu propio 

coñecemento. Para conseguilo marcamos desde o punto de vista metodolóxico os seguintes puntos: 

 

a) Formulación de cuestións e problemas para a exploración dos coñecementos previos. Utilizando o principio 

pedagóxico da aprendizaxe significativa é moi importante determinar os coñecementos previos para que sirvan de apoio ós 

novos coñecementos e así estes non se constrúan no baleiro. Para poder determinar dunha forma precisa e rápida os 

conceptos que deben ser corrixidos reforzados ou ampliados, propóñense unhas cuestións clave que activan os 

coñecementos previos e poñen de manifesto os preconceptos, incorrectos ou erróneos, dos alumnos e alumnas. Toda esta 

información tense en conta no desenvolvemento dos contidos conceptuais, procedementais e actitudinais propios de cada 

materia. 
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b) Organización  dos  contidos  conceptuais:  contidos  esenciais  e complementarios. Os contidos esenciais son aqueles 

que encerran a definición dun concepto central nun tema, aqueles que son claves para entender conceptos que se 

impartirán con  posterioridade, e aqueles que permiten aplicar estes conceptos a situacións ou feitos significativos da 

vida cotiá. A diferenza destes contidos esenciais, nos complementarios selecciónanse contidos que achegan 

información sobre un concepto ou procedemento, ampliándoo e exemplificándoo, de xeito que facilita a comprensión 

do primeiro. Son tamén contidos complementarios os que derivan directamente de conceptos esenciais, pero que 

teñen unha maior dificultade e, polo tanto, escapan ó nivel medio dos alumnos. Por último, deben  considerarse  

complementarios  os  contidos  que  implican  a interdisciplinariedade. 

 

c) Dar importancia ós procedementos. No ámbito do saber científico, onde a experimentación é a clave do afondamento 

e os avances no coñecemento, adquiren unha grande importancia os procedementos. Este valor especial das técnicas débese 

transmitir ós alumnos que deben coñecer e utilizar habilmente algúns métodos habituais na actividade científica ó longo do 

proceso investigador. Entre estes métodos atópanse os seguintes: formulación de problemas e exposición clara dos 

mesmos; uso de fontes de información axeitadas de forma sistemática e organizada; formulación de hipóteses pertinentes 

ós problemas; contraste de hipóteses mediante a observación rigorosa e, nalgúns casos mediante a experimentación; 

recollida, análise e organización de datos; comunicación de resultados. Na adquisición destas técnicas ten especial 

importancia o seu recoñecemento como métodos universais, e dicir, válidos para tódalas disciplinas científicas. 

 

d) Formula-lo desenvolvemento das actitudes como parte esencial do contido ligado á aprendizaxe das materias de 

impartidas por este Departamento e principalmente das Ciencias Medioambientais e da Saúde, atópase o desenvolvemento 

dunha serie de actitudes que teñen grande importancia na formación científica e persoal dos alumnos. Entre elas atópanse 

as seguintes: 

- interese polo coidado e conservación do medio natural 

-  aprecio dos hábitos de saúde e hixiene,  

- curiosidade e gusto polo coñecemento e a verdade,  

- recoñecemento da importancia do traballo en equipo e interese polo rigor científico, que permite distingui-los feitos 

comprobados das meras opinións. 

 

e) Prestaremos unha especial atención ós instrumentos básicos do sistema ensinanza – aprendizaxe: lectura 

comprensiva, realización de cadros, esquemas e resumes, expresión clara, ordeada e rigurosa das mensaxes, escritura 

correcta e lexible,... xa que pensamos que é a base do éxito escolar tanto nesta como nas restantes materias. Terá que 

adicaráselle máis tempo nos niveis máis baixos e terá que ser unha tarefa interdepartamental co apoio do Departamento de 

Orientación. 
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 4.3. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 Os materiais e recursos didácticos a disposición do alumnado son: 

 

 O libro de texto en papel / libro virtual. 

 

 Recusos na biblioteca: gran número de libros de consulta, enciclopedias, xornais, revistas de divulgación científicas, 

          guías didácticas, comics (exemplo viaxe de Darwin),... 

 

 Material audiovisual, internet, power point, cañon, recursos on line variados e axustados a cada materia e nivel, 

          táboas, esquemas, debuxos, gráficos. 

 

 Os medios habituais no laboratorio (coleccións de minerais de rochas e de fósiles, microscopios, lupas, coleccións de 

          microscopia, mesas para siembra, balanzas, termómetros e todo a material necesario para o desenvolvemento das  

          prácticas...) 

 

 

 4.4. A AVALIACIÓN NA ESO 

 

  4.4.1. PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN (VER PUNTO 24.-ADAPTACIÓN DOS 

CURRÍCULOS ANTE A SITUACIÓN DE PANDEMIA POLO COVID 19 POR NIVEL E MATERIA) 

 

 

a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por medio de: 

 

 A observación directa, que permítenos medir: 

 

                      -o seu grao de esforzo e interese 

                      -a súa participación en: coloquios, traballos, exercicios, plantexamento de dúbidas, axuda ós seus 

                        compañeros, etc. 

 

 O control das actividades escolares: 

 

  - Cuaderno de aula e cuaderno de prácticas. 

                        - Resolución de exercicios. 

  - Tareas a realizar na casa. 
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  - Traballos feitos individualmente ou en grupo 

                        - Confección de esquemas. 

                        - Resúmenes. 

                        - Lecturas. 

                        - Confección de carteis. 

                         

 O caderno de prácticas no que o alumno reflicte todas as actividades realizadas no laboratorio ó longo do 

curso así como as súas conclusións persoais respecto das mesmas. 

 

(O caderno de prácticas é un instrumento moi útil para obter información acerca de: a comprensión das distintas 

actividades, as formas de expresión utilizadas polo alumno, o xeito de presentalos seus traballos,….) 

 

 Nesta actividade se valorará o traballo desenvolvido e outros aspectos como: 

 A limpeza na presentación. 

 O orde. 

 O número de actividades prácticas desenvolvidas. 

 O grao de consecución dos obxectivos.  

 A orixinalidade no enfoque. 

 O método empregado. 

 As conclusións finais. 

 

 O caderno de prácticas é un traballo persoal do alumno e non pode ser copiado doutros compañeiros. 

 

 

b) A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso. 

Os exámes escritos constarán de preguntas variadas, co fin de que todos os alumnos podan reflectir de forma 

axeitada as súas destrezas de aprendizaxe e comprensión, como: 

  Preguntas tipo test 

  Preguntas de verdadeiro e falso 

  Preguntas para desenvolver 

  Interpretación de esquemas 

  Interpretación de textos 

  Interpretación de fotografias 

  Parágrafos para completar 

  Realización de gráficos 

  Interpretación de gráficas 
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Nos exames se valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos propostos no respectivo nivel (adquisición 

comprensiva dos conceptos, CONTIDOS MÍNIMOS, básicos) incluídos na programación. 

 

 

  4.4.2.CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN   

 

 1º ESO 
 

 Faranse 2 /3 exames por avaliación  

 

 Nota da avaliación: 

 

          -O 70 % da nota será a media das probas escritas realizadas(a excepción que nunha delas teña unha 

          nota inferior a 3). 

          -O 15% da nota será o resultado das actividades propostas(detallado no apartado 4.1. a), por: 

  A profesora titular da clase 

  A profesora de prácticas. 

 -15% actitude e esforzo: atende na clase e no laboratorio, participa e non molesta, trae os materiais necesarios para  

          desenvolver as tarefas e consciente dos erros cometidos e os corrixe. 

             

 Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de recuperación que incluirá toda a 

         materia desa avaliación. O alumnado será informado da puntuación acadada. 

 

 A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5, a excepción de que nunha delas teña 

         unha nota inferior a 3, e nese suposto, a nota final será insuficiente. 

 

 Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán unha nova posibilidade de recuperar a 

         materia cualificada cun insuficiente. 

 

 Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de recuperación (tamén en xuño) que abrangue todos 

os contidos. En dita recuperación os alumnos deberán superar unha proba escrita de contidos mínimos. 
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*Observacións: 

 

-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados coa nota numérica de 1 nese exame, 

excepto cando presenten xustificantes da súa ausencia: 

 

- Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación. 

- Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por coincidir coa data fixada de exame, 

aportando xustificación. 

 

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido empregando información extraordinaria dos 

contidos do exame, mediante “chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben reciba axuda 

oral doutro membro do alumnado, será avaliado cunha nota de 0.  Así mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que 

faciliten axuda, ben oral ou escrita, a outro alumno. 
 

 3º e 4º E.S.O. 
 

a) Bioloxía e Xeoloxía: 
 

 Faranse 2 exames por avaliación  

 

 Nota da avaliación: 

 

          -O 80 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción que nunha delas teña unha 

          nota inferior a 3). 

          -O 20% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e progreso do alumno, 5% observación 

          directa e 15% control das actividades escolares (detallado no apartado 4.1. a), pola profesora titular tanto na aula 

          como no laboratorio pois en 3º e 4º da ESO non temos desdobres de laboratorio. 

  

 Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de recuperación que incluirá toda a 

          materia desa avaliación. O alumnado será informado da puntuación acadada. 
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 A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5 ,a excepción de que nunha delas teña 

          unha nota inferior a 3, e nese suposto, a nota final será insuficiente. 

 

 

 Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán unha nova posibilidade de recuperar a 

         materia cualificada cun insuficiente. 

 

 Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de recuperación (tamén en xuño) que abrangue todos 

os contidos. En dita recuperación os alumnos deberán superar unha proba escrita de contidos mínimos. 

 

 

 

  

 
 

   

4.4.3. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DE CURSOS ANTERIORES. 

 

 Para as materias pendentes a profesora de cada grupo, en coordinación coa Xefa de Departamento, proporá ós 

alumnos/as a realización duns traballos por avaliación ao longo do curso. Os traballos terán unhas datas límite de entrega 

determinada. Os alumnos deberán presentarlle a profesora, ou a Xefa de Departamento, os traballos dentro dese prazo para 

que sexan cualificados (salvo unha causa moi xustificada non se admitirán traballos fora de prazo). 

 

  

 Toda esta información se entregará a cada alumno/a e estará exposto no taboleiro do Departamento. 

 

  A nota resultante será a media das cualificacións acadadas. Se o alumno ten as tres avaliacións aprobadas 

(media 5), terá a materia superada. Se nalgunha das tres non acadou unha nota superior a 3, non se lle faría a media e, 

polo tanto, estaría suspenso. 

 

 A profesora do grupo verificará a progresión do alumno/a durante o curso e axudaráo resolvendo as dúbidas que este 

lle formule. 
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 4.4.4. PROCEDEMENTO PARA A AVALIACIÓN INICIAL 

 

 a) Durante o primeiro mes do curso escolar o profesor realizará unha avaliación inicial do alumnado.  

 
 b) Dita avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do 

              currículo e para a súa adecuación ás características e coñecementos do alumnado.  

 

Entre os instrumentos que poderá utilizar o profesor  que fai á avaliación inicial, figuran os seguintes: 

  

-  Probas orais e escritas  

-  Caderno de clase con resumos, esquemas e actividades  

-  Lectura comprensiva  

-  Exposicións orais, debates, asembleas, coloquios, dramatizacións  

-  Traballos escritos que esixan procura, selección e tratamento de información  

-  Solución de problemas  

-  Realización de traballos en grupo  

-  Observación da actitude e o esforzo diario. 
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5.-PRIMEIRO DE ESO 
 
  5.1. Vinculación entre obxectivos, secuenciación e temporalización de contidos, criterios de avaliación, 
estándares de aprendizaxe e grao mínimo de consecución de cada un. Competencias clave, elementos transversais, 
instrumentos de avaliación  e criterios de cualificación.   
 
 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

Bloque 1. Habilidades, destrezas e estratexias. Metodoloxía científica 
Descrición. Neste bloque daranse a coñecer  as normas de seguridade dun laboratorio para traballar sen risco. Explicaráselle ao alumnado que nun traballo 

científico é importante establecer normas comúns para que os resultados sexan fiables, que han de presentar preguntas relevantes sobre un feito e informarse sobre 

el. 

Temporalización : 1ª e 2ª semana de setembro 

h 

 

B1.1. O 

vocabulario 

científico na 

expresión oral e 
escrita. 

B1.1. Utilizar 

adecuadamente 

o vocabulario 

científico nun 

contexto preciso 

e adecuado ao 

seu nivel. 

BXB1.1.1. Identifica os 

termos máis frecuentes do 

vocabulario científico, e 

exprésase de xeito correcto 

tanto oralmente como por 
escrito. 

Recoñece os termos 
científicos mais 
frecuentes e 
reprodúceos con 
corrección 

CCL 

 

CMCC
T 

EOE 
CL 
ECC 
 

 

 

TIC 

 

 

 Observación 
sistemática: 

- Escalas de 
observación 

- Listas de control 
- Diario de clases 
 Probas orais e 

escritas: 
- Preguntas de 

resposta breve 
- Preguntas de 

opción múltiple  
- Preguntas abertas 

- Exposición oral 
dun tema 

- Resolución de 

As notas se obterán 
de acordo aos 
criterios de 
cualificación 
contemplados no 
apartado 4.4.2  de 
esta programación. 

 

b 

e 

f 

B1.2. 

Metodoloxía 

científica: 

características 

B1.2. Procurar, 

seleccionar e 

interpretar a 

información de 

BXB1.2.1. Procura, 

selecciona e interpreta a 

información de carácter 

científico a partir da 

É quen de interpretar a 
información sinxela de 
carácter científico a 
partir do emprego de 

CD 

CAA 

EOE 
CL 

ECC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

g 

h 

m 

 

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. 

carácter 

científico, e 

utilizala para 

formar unha 

opinión propia, 

expresarse con 

precisión e 

argumentar 

sobre problemas 

relacionados co 

medio natural e 
a saúde. 

utilización de diversas 
fontes. 

distintas fontes exercicios  
 Traballos de clase 

- Cadernos de clase 
- Debates 
- Presentacións 
- Traballos do 

alumno 

 Avaliación das 
competencias 
clave 

 

BXB1.2.2. Transmite a 

información seleccionada 

de xeito preciso, utilizando 
diversos soportes. 

Reproduce e utiliza a 
información obtida para 
formar unha opinión 
propia 

CD 

CCL 

EOE 
CL 

ECC 

 

TIC 

 

 

BXB1.2.3. Utiliza a 

información de carácter 

científico para formar unha 

opinión propia e argumentar 

sobre problemas 
relacionados. 

CAA 

 

CCL 

EOE 
CL 

ECC 

 

EOE. 

 

CA. 

 

TIC 

 

 

b B1.4. 

Planificación e 

B1.3. Realizar 

un traballo 

BXB1.3.1. Coñece e 

respecta as normas de 

Comprende e 

respecta as normas 

 

CMCC

EOE 
CL 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

f 

g 

realización do 

traballo 

experimental, e 

interpretación dos 

seus resultados. 

B1.5. Normas de 

seguridade no 

laboratorio, e 

coidado dos 

instrumentos e do 

material. 

experimental 

coa axuda dun 

guión de 

prácticas de 

laboratorio ou 

de campo, 

describir a súa 

execución e 

interpretar os 

seus resultados. 

seguridade no laboratorio, e 

coida os instrumentos e o 
material empregado. 

de seguridade no 

laboratorio, e coida 

os instrumentos e o 

material empregado. 

T 

CSC 
ECC 

 

EOE. 

 

CA. 

 

TIC 

 

 

BXB1.3.2. Desenvolve con 

autonomía a planificación 

do traballo experimental, 

utilizando tanto 

instrumentos ópticos de 

recoñecemento como 

material básico de 

laboratorio, argumenta o 

proceso experimental 

seguido, describe as súas 

observacións e interpreta os 
seus resultados. 

Actúa con autonomía 

no traballo 

experimental e e é 

quen de describir o 

observado e 

interpretar os 
resultados. 

CSIEE 

CMCC
T 

CAA 

EOE 
CL 

ECC 

Bloque 2. A Terra no universo 

Descrición:  Este bloque dividímolo  nas seguintes unidades: 

      Unidade 1: O Universo e  o Sistema Solar. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

      Na presente unidade desenvólvese o estudo do universo e da Terra como planeta.  

Ao longo da unidade descríbense algúns modelos históricos do universo e o modelo actual de universo en expansión, o sistema solar e os seus 
componentes. as características da Terra como planeta 
Unidade 2. A Terra e a lúa. Na presente unidade desenvólvese o estudo dos movementos da Terra e as súas consecuencias e o estudo do 
noso satélite, a Lúa, e os efectos que produce sobre a Terra: as eclipses e as mareas. 
Unidade 3. A xeosfera e os seus componentes. Minerais e rochas. Nesta unidade estudarase a capa sólida da Terra, é dicir, a xeosfera. 
Esta é a capa máis difícil de estudar, xa que non se dispón da tecnoloxía necesaria para acceder ás súas profundidades.  
Unidade 4. A atmosfera. Nesta unidade trataremos o  estudo da atmosfera , comezamos por ver cal é a súa composición actual e como foi 
evolucionando ao longo da historia da Terra. A continuación estudaremos a súa estrutura describindo as principais capas que se diferencian 
nela. 

     Unidade 5. A hidrosfera 

Nesta unidade imos estudar a hidrosfera: en que estados se encontra a auga que constitúe a hidrosfera, cales son as propiedades que a fan 
esencial para a vida, como está distribuída a auga na Terra, o ciclo da auga, a forma que temos de consumila e a xestión sostible deste 
recurso.  

Temporalización 

 Unidade 1-. Semanas 1ª, 2ª,e 3ª de outubro 

 Unidade 2. -. Semanas 4ª de outubro, 1ª e 2ª de novembro 

 Unidade 3. -. Semanas 3, 4ª de novembro, 1ª de decembro 

 Unidade 4. -. Semanas 2ª,3 ª decembro 

 Unidade 5. -. Semanas 2ª, 3ª xaneiro 

 

F B2.1. Principais 

modelos sobre a 

orixe do 

Universo.  

B2.1. Recoñecer 

as ideas 

principais sobre 

a orixe do 

Universo,  a 

formación e a 

evolución das 
galaxias. 

BXB2.1.1. Identifica as 

ideas principais sobre a 
orixe do Universo. 

Enumera as 

principais teorías 

sobre a orixe do 

Universo. 

  EOE 
CL 

ECC 

 Observación 
sistemática: 

- Escalas de 
observación 

- Listas de control 
- Diario de clases 
 Probas orais e 

As notas se obterán 
de acordo aos 
criterios de 
cualificación 
contemplados no 
apartado 4.4.2  de 
esta programación 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

f 

l 

B2.2. 

Compoñentes do 

Universo. 

B2.3. 

Características do 

Sistema Solar e 

dos seus 

compoñentes.  

B2.4. 

Concepcións 

sobre o Sistema 

Solar ao longo da 
historia. 

B2.2. Expor a 

organización do 

Universo e do 

Sistema Solar, 

así como 

algunhas das 

concepcións que 

sobre este 

sistema 

planetario se 

tiveron ao longo 
da historia. 

BXB2.2.1. Recoñece os 

compoñentes do Universo 

e do Sistema Solar, e 

describe as súas 
características xerais. 

Identifica os 

compoñentes do 

Universo e do 

Sistema Solar 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

escritas: 
- Preguntas de 

resposta breve 
- Preguntas de 

opción múltiple  
- Preguntas abertas 

- Exposición oral 
dun tema 

- Resolución de 
exercicios  

 Traballos de clase 

- Cadernos de clase 
- Debates 
- Presentacións 
- Traballos do 

alumno 

 Avaliación das 
competencias 
clave 

 

F B2.5. Os planetas 

no Sistema Solar. 

B2.3. Relacionar 

comparativament

e a posición dun 

planeta no 

sistema solar 

coas súas 
características. 

BXB2.3.1. Precisa as 

características que se dan 

no planeta Terra que 

permiten o 

desenvolvemento da vida 

nel, e que non se dan nos 
outros planetas. 

Enumera as 

características que se 

dan no planeta Terra 

e que permiten a 

vida 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

EOE. 

 

CA. 

 

TIC 

 

 

F B2.6. O planeta 

Terra: 
características. 

B2.4. Localizar a 

posición da 

Terra no Sistema 

BXB2.4.1. Identifica a 

posición da Terra no 
Sistema Solar. 

Explica a posición da 

Terra e dos demais 

planetas no Sistema 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

Solar. Solar. 

F B2.7. Os 

movementos da 

Terra, da Lúa e 

do Sol, e as súas 
consecuencias. 

B2.5. Establecer 

os movementos 

da Terra, da Lúa 

e do Sol, e 

relacionalos coa 

existencia do día 

e a noite, as 

estacións, as 

mareas e as 
eclipses. 

BXB2.5.1. Categoriza os 

fenómenos principais 

relacionados co 

movemento e a posición 

dos astros, e deduce a súa 
importancia para a vida. 

Enumera as 

condicións que debe 

reunir un astro para 

que nel haxa vida 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

 

BXB2.5.2. Interpreta 

correctamente en gráficos e 

esquemas fenómenos como 

as fases lunares e as 

eclipses, e establece a súa 

relación coa posición 

relativa da Terra, a Lúa e o 
Sol. 

Explica mediante 

gráficos a causa dos 

eclipses e das fases 
lunares 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

CL. 

 

EOE. 

 

CA. 

 

TIC 

 

F B2.8. A xeosfera: 

estrutura e 

composición da 

codia, o manto e 
o núcleo. 

B2.6. Identificar 

os materiais 

terrestres 

segundo a súa 

abundancia e a 

distribución nas 

grandes capas da 

BXB2.6.1. Describe as 

características xerais dos 

materiais máis frecuentes 

nas zonas externas do 

planeta e xustifica a súa 

distribución en capas en 
función da súa densidade. 

Explica mediante 

gráficos as distintas 

capas do planeta 

Terra 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 



32 

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

Terra. BXB2.6.2. Describe as 

características xerais da 

codia, o manto e o núcleo 

terrestre, e os materiais que 

os compoñen, e relaciona 

esas características coa súa 

situación. 

Identifica os 

compoñentes do 

núcleo, manto e 

codia do planeta 
terra. 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

 

f 

g 

n 

 

B2.9. Minerais e 

rochas: 

propiedades, 

características e 

utilidades. 

B2.10. Xestión 

sustentable dos 

recursos minerais. 

Recursos 

minerais en 

Galicia. 

B2.7. Recoñecer 

as propiedades e 

as características 

dos minerais e 

das rochas, 

distinguir as súas 

aplicacións máis 

frecuentes e 

salientar a súa 

importancia 

económica e a 

xestión 
sustentable. 

BXB2.7.1. Identifica 

minerais e rochas 

utilizando criterios que 
permitan diferencialos. 

Recoñece algúns dos 

minerais e rochas 
estudados. 

CMCC

T 

CAA 

EOE 
CL 

ECC 

BXB2.7.2. Describe 

algunhas das aplicacións 

máis frecuentes dos 

minerais e das rochas no 

ámbito da vida cotiá. 

Enumera algunhas 

das aplicacións máis 

frecuentes dos 

minerais e das rochas 

na vida cotiá 

CCEC EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

BXB2.7.3. Recoñece a 

importancia do uso 

responsable e a xestión 

sustentable dos recursos 
minerais. 

Valora a importancia 

do uso responsable 

dos recursos 
minerais 

CSC EOE 
CL 

ECC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

F B2.11. A 

atmosfera: 

composición e 

estrutura. O aire e 

os seus 

compoñentes. 

Efecto 

invernadoiro. 

Importancia da 

atmosfera para os 

seres vivos. 

B2.8. Analizar as 

características e 

a composición 

da atmosfera, e 

as propiedades 
do aire.  

BXB2.8.1. Recoñece a 

estrutura e a composición 

da atmosfera. 

Identifica a 

composición da 

atmosfera. 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

  

BXB2.8.2. Recoñece a 

composición do aire e 

identifica os contaminantes 

principais en relación coa 
súa orixe. 

Coñece a 

composición do aire 

e enumera os 

principais 

contaminantes 

atmosféricos. 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

BXB2.8.3. Identifica e 

xustifica con 

argumentacións sinxelas as 

causas que sustentan o 

papel protector da 

atmosfera para os seres 
vivos. 

Distingue e explica o 

papel protector da 

atmosfera cara aos 

seres vivos  

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

b 

e 

f 

g 

m 

B2.12. 

Contaminación 

atmosférica: 

repercusións e 

posibles 
solucións. 

B2.9. Investigar 

e recoller 

información 

sobre os 

problemas de 

contaminación 

ambiental 

actuais e as súas 

repercusións, e 

desenvolver 

actitudes que 

contribúan á súa 

solución. 

BXB2.9.1. Relaciona a 

contaminación ambiental 

coa deterioración 

ambiental, e propón 

accións e hábitos que 
contribúan á súa solución. 

Analiza a 

contaminación 

ambiental e a súa 
incidencia.  

CSC 

CSIEE 

EOE 
CL 

ECC 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

TIC 

 

f B2.12. B2.10. BXB2.10.1. Relaciona Contrasta a CSC EOE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

m Contaminación 

atmosférica: 

repercusións e 

posibles 

solucións. 

Recoñecer a 

importancia do 

papel protector 

da atmosfera 

para os seres 

vivos e 

considerar as 

repercusións da 

actividade 

humana nela. 

situacións en que a 

actividade humana interfire 

coa acción protectora da 

atmosfera. 

actividade humana e 

a súa influencia no 

papel protector que 

desempeña a 

atmosfera. 

CL 

ECC 

F B2.13. A 

hidrosfera. 

Propiedades da 

auga. Importancia 

da auga para os 
seres vivos.  

B2.11. Describir 

as propiedades 

da auga e a súa 

importancia para 

a existencia da 
vida. 

BXB2.11.1. Recoñece as 

propiedades anómalas da 

auga en relación coas súas 

consecuencias para o 

mantemento da vida na 
Terra. 

Identifica as causas 

da contaminación da 

auga e a súa 

incidencia nos seres 
vivos. 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

f 

m 

B2.14. A auga na 

Terra. Auga doce 
e salgada.  

B2.15. Ciclo da 
auga.  

B2.16. A auga 
como recurso. 

B2.12. 

Interpretar a 

distribución da 

auga na Terra, 

así como o ciclo 

da auga e o uso 

que fai dela o ser 
humano. 

BXB2.12.1. Describe o 

ciclo da auga en relación 

cos seus cambios de estado 
de agregación. 

Recoñece o ciclo da 

auga e os seus 
cambios de estado. 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

  

a 

f 

g 

m 

B2.17. Xestión 

sustentable da 
auga. 

B2.13. Valorar e 

identificar a 

necesidade 

dunha xestión 

sustentable da 

BXB2.13.1. Comprende e 

identifica o significado da 

xestión sustentable da auga 

doce, e enumera medidas 

concretas que colaboren 

Valora a importancia 

do uso responsable 

da auga e indica 

medidas que 

contribúan á súa 

CSC 

CSIEE 

EOE 
CL 

ECC 



35 

 

Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

auga e de 

actuacións 

persoais e 

colectivas que 

potencien a 

redución do 

consumo e a súa 
reutilización. 

nesa xestión. xestión 

f 

m 

B2.18. 

Contaminación 

das augas doces e 
salgadas. 

B2.14. Xustificar 

e argumentar a 

importancia de 

preservar e non 

contaminar as 

augas doces e 
salgadas. 

BXB2.14.1. Recoñece os 

problemas de 

contaminación de augas 

doces e salgadas, en 

relación coas actividades 

humanas 

CSC EOE 
CL 

ECC 

F B2.19. A 

biosfera. 

Características 

que fixeron da 

Terra un planeta 
habitable. 

B2.15. 

Seleccionar as 

características 

que fan da Terra 

un planeta 

especial para o 

desenvolvement
o da vida. 

BXB2.15.1. Describe as 

características que 

posibilitaron o 

desenvolvemento da vida 
na Terra. 

Distingue as 

condicións que 

posibilitaron a 

aparición da vida na 
Terra 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

Bloque 3. A biodiversidade no planeta Terra 

Descrición:  Este bloque dividímolo  nas seguintes unidades: 

     Unidade 6. Os seres vivos. Nesta unidade vaise iniciar a clasificación dos seres vivos en  cinco reinos e estudaranse as  características fundamentais dos seres 

vivos 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

Unidade 7. A biodiversidade. Os seres vivos menos complexos. Nesta unidade vaise afondar no coñecemento de tres dos cinco reinos nos 
que se clasifican os seres vivos: as moneras, os protoctistas e os fungos. Estudaranse as características fundamentais dos seres pertencentes 
a cada un destes reinos. Igualmente, estudarase a importancia que os seres destes reinos teñen para as persoas e para o medio.  

Unidade 8. Animais invertebrados. Nesta unidade imos estudar os diferentes grupos de invertebrados. Antes de empezar con cada grupo veremos as súas 

características xerais, para posteriormente estudar os aspectos específicos de poríferos e cnidarios, vermes, moluscos, artrópodos e equinodermos. 

Prestarémoslles especial atención aos artrópodos que estudaremos grupo a grupo, e remataremos observando a relación entre os invertebrados e as persoas 

Unidade 9. Animais vertebrados.  
Os vertebrados son, posiblemente, os animais mellor coñecidos polos alumnos. Nesta unidade vaise afondar no seu estudo e vanse describir os 
principais trazos anatómicos dos diferentes grupos de vertebrados, así como a súa alimentación e a súa reprodución. Igualmente, estudarase a 
taxonomía dos distintos grupos de vertebrados.  

Unidade 10. O mundo das plantas. 

Nesta unidade imos estudar o reino das plantas: as súas características xerais, así como as funcións de nutrición, de relación e os tres tipos de 
reprodución que se dan nelas, é dicir, a reprodución asexual, a reprodución alternante e a reprodución sexual.  Tamén se estudará a 
clasificación das plantas, realizando a diferenciación entre as plantas con sementes e as plantas sen sementes, para rematar referíndonos ás 
plantas, ás persoas e ao medio.  

Temporalización  

Unidade 6. Semanas 4ª de xaneiro, 1ª e 2ª de febreiro 

Unidade7. Semanas 3ª e 4ª de febrero, 1ª de marzo 

Unidade 8. Semanas 2ª,3ª e 5ª de marzo 

Unidade 9. Semanas 1ª, 2ª e 3ª de abril 

Unidade 10. Semanas 4ª de abril e 1ª e 2ª de maio 

 

 

F 

l 

m 

B3.1. Concepto 

de biodiversidade. 

Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de 

B3.1. Recoñecer 

a importancia da 

biodiversidade e 

as características 

morfolóxicas 

BXB3.1.1. Estima a 

importancia da 

biodiversidade e aplica 

criterios de clasificación 

dos seres vivos, 

Clasifica os seres 

vivos segundo o 

grupo ao que 

pertencen e indica as 

súas características 

CCEC 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

 Observación 
sistemática: 

- Escalas de 
observación 

As notas se 
obterán de 
acordo aos 
criterios de 
cualificación 
contemplados no 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

clasificación dos 

seres vivos. 

Concepto de 

especie. 

Nomenclatura 
binomial. 

B3.3. Reinos dos 

seres vivos: 

Moneras, 

Protoctistas, 

Fungi, Metafitas e 
Metazoos. 

principais dos 

grupos 
taxonómicos. 

relacionando os animais e 

as plantas máis comúns co 
seu grupo taxonómico. 

- Listas de control 
- Diario de clases 
 Probas orais e 

escritas: 
- Preguntas de 

resposta breve 
- Preguntas de 

opción múltiple  
- Preguntas abertas 

- Exposición oral 
dun tema 

- Resolución de 
exercicios  

 Traballos de clase 

- Cadernos de clase 
- Debates 
- Presentacións 
- Traballos do 

alumno 

 Avaliación das 
competencias 
clave 

 

apartado 4.4.2  
de esta 
programación 

F B3.1. Concepto 

de biodiversidade. 

Importancia da 
biodiversidade. 

B3.2. Sistemas de 

clasificación dos 

seres vivos. 

Concepto de 

especie. 

Nomenclatura 
binomial. 

B3.3. Reinos dos 

seres vivos. 

Moneras, 

Protoctistas, 

Fungi, Metafitas e 

Metazoos. 

B3.2. 

Categorizar os 

criterios que 

serven para 

clasificar os 

seres vivos e 

identificar os 

principais 

modelos 

taxonómicos aos 

que pertencen os 

animais e as 

plantas máis 
comúns. 

BXB3.2.1. Identifica e 

recoñece exemplares 

característicos de cada un 

destes grupos, e salienta a 
súa importancia biolóxica. 

Clasifica os seres 

vivos segundo o 

grupo ao que 

pertencen e indica as 
súas características 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

 

f 

m 

B3.1. Concepto 

de biodiversidade. 

Importancia da 

B3.3. Describir 

as características 

xerais dos 

BXB3.3.1. Coñece as 

características xerais e 

singulares de cada grupo 

Identifica algunhas 

características xerais 

de cada grupo 

CMCC

T 

EOE 
CL 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

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. 

grandes grupos 

taxonómicos e 

explicar a súa 

importancia no 

conxunto dos 
seres vivos. 

taxonómico. taxonómico ECC 

F B3.4. 

Invertebrados: 

poríferos, 

celentéreos, 

anélidos, 

moluscos, 

equinodermos e 

artrópodos. 

Características 

anatómicas e 

fisiolóxicas. 

B3.5. 

Vertebrados: 

peixes, anfibios, 

réptiles, aves e 

mamíferos. 

Características 

anatómicas e 
fisiolóxicas. 

B3.4. 

Caracterizar os 

principais grupos 

de invertebrados 
e vertebrados. 

BXB3.4.1. Asocia 

invertebrados comúns co 

grupo taxonómico ao que 
pertencen. 

Relaciona os 

invertebrados máis 

comúns co grupo 

taxonómico ao que 
pertencen 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

 

BXB3.4.2. Recoñece 

exemplares de vertebrados 

e asígnaos á clase á que 

pertencen. 

Relaciona os 

vertebrados máis 

comúns co grupo 

taxonómico ao que 
pertencen 

CMCC EOE 
CL 

ECC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

f 

m 

B3.6. Plantas: 

brións, fieitos, 

ximnospermas e 

anxiospermas. 

Características 

principais, 

nutrición, relación 
e reprodución. 

B3.5. Coñecer e 

definir as 

funcións vitais 

das plantas e a 

súa importancia 

para a vida, e 

caracterizar os 

principais grupos 
de plantas. 

BXB3.5.1. Detalla o 

proceso da nutrición 

autótrofa e relaciónao coa 

súa importancia para o 

conxunto de todos os seres 
vivos.  

Recoñece a nutrición 

autótrofa e a súa 

importancia para os 

seres vivos 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

BXB3.5.2. Describe as 

características xerais e 

singulares dos principais 
grupos de plantas. 

Distingue as 

características 

básicas dos 

principais grupos de 

plantas 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

b 

e 

g 

B3.7. 

Clasificación de 

animais e plantas 

a partir de claves 

dicotómicas e 
outros medios. 

B3.6. Utilizar 

claves 

dicotómicas ou 

outros medios 

para a 

identificación e a 

clasificación de 

animais e 
plantas. 

BXB3.6.1. Clasifica e 

identifica animais e plantas 

a partir de claves de 
identificación. 

Identifica animais e 

plantas estudados a 

partir de claves   

CAA EOE 
CL 

ECC 

g 

l 

ñ 

B3.8. 

Identificación de 

plantas e animais 

propios dalgúns 

ecosistemas, 

especies en 

B3.7. 

Determinar a 

partir da 

observación as 

adaptacións que 

permiten aos 

BXB3.7.1. Identifica 

exemplares de plantas e 

animais propios dalgúns 

ecosistemas ou de interese 

especial por seren especies 

en perigo de extinción ou 

Recoñece algúns 

animais e plantas da 

contorna que están 

en perigo de 

extinción  e as que 

son endémicas. 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

extinción e 

especies 

endémicas. 

Adaptacións dos 

animais e as 

plantas ao medio. 

Biodiversidade en 
Galicia. 

animais e ás 

plantas 

sobrevivir en 

determinados 

ecosistemas, con 

especial atención 

aos ecosistemas 
galegos. 

endémicas. 

BXB3.7.2. Relaciona coa 

súa adaptación ao medio a 

presenza de determinadas 

estruturas nos animais e 
nas plantas máis comúns. 

Establece a relación 

entre determinadas 

estruturas de animais 

e plantas coa súa 
adaptación ao medio 

CAA 

CMCC
T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

  

BXB3.7.3. Identifica 

exemplares de plantas e 

animais propios dos 
ecosistemas galegos. 

Coñece algúns 

exemplares de 

plantas e animais da 
contorna. 

CCEC EOE 
CL 

ECC 

Bloque 4. Os ecosistemas 

Unidade 11. Os ecosistemas. Degradación e conservación do medio Nesta unidade imos estudar, en primeiro lugar, o concepto de 
biodiversidade, así como a súa importancia, tanto polos recursos que lle proporciona ao ser humano como por proporcionar o equilibrio do 
planeta. Tamén se verán as causas da perda da biodiversidade por sobreexplotación ou pola alteración dos ecosistemas e como pode evitarse 
esta perda. Continuaremos descubrindo cal é a orixe da biodiversidade e as adaptacións, tanto corporais como de comportamento, causantes 
da evolución dos seres vivos.  

 

Temporalización 

Semanas 3ª e  4ª de maio, 1ª de xuño 

f B4.1. Ecosistema: 

identificación dos 

seus 
compoñentes.  

B4.1. 

Diferenciar os 

compoñentes 
dun ecosistema. 

BXB4.1.1. Identifica os 

compoñentes dun 
ecosistema. 

Recoñece os 

ecosistemas e os 
seus compoñentes.  

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

 Observación 
sistemática: 

- Escalas de 
observación 

As notas se obterán 
de acordo aos 
criterios de 
cualificación 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

B4.2. Factores 

abióticos e 

bióticos nos 

ecosistemas. 

B4.3. 

Ecosistemas 

acuáticos. 

B4.4. 

Ecosistemas 
terrestres. 

- Listas de control 
- Diario de clases 
 Probas orais e 

escritas: 
- Preguntas de 

resposta breve 
- Preguntas de 

opción múltiple  
- Preguntas abertas 

- Exposición oral 
dun tema 

- Resolución de 
exercicios  

 Traballos de clase 

- Cadernos de clase 
- Debates 
- Presentacións 
- Traballos do 

alumno 

 Avaliación das 
competencias 
clave 

 

contemplados no 
apartado 4.4.2  de 
esta programación 

f 

g 

m 

B4.5. Factores 

desencadeantes 

de desequilibrios 
nos ecosistemas. 

B4.6. Estratexias 

para restablecer o 

equilibrio nos 

ecosistemas. 

B4.2. Identificar 

nun ecosistema 

os factores 

desencadeantes 

de desequilibrios 

e establecer 

estratexias para 

restablecer o seu 
equilibrio. 

BXB4.2.1. Recoñece e 

enumera os factores 

desencadeantes de 

desequilibrios nun 
ecosistema. 

Describe os factores 

desencadenantes dos 

desequilibrios dos 
ecosistemas 

CMCC

T 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

a 

g 

m 

B4.7. Accións 

que favorecen a 

conservación 

ambiental. 

B4.3. Recoñecer 

e difundir 

accións que 

favorezan a 

conservación 
ambiental. 

BXB4.3.1. Selecciona 

accións que preveñen a 
destrución ambiental. 

Avalía as accións 

que evitan a 

destrucción 

ambiental 

CSC 

CSIEE 

EOE 
CL 

ECC 

Bloque 5. Proxecto de investigación 

Un proxecto de investigación consiste no estudo dun tema en profundidade e de forma rigorosa de acordo cos requerimientos do método 
científico, método que se sustenta na necesidade de suscitarse preguntas e de formular hipóteses para contrastalas de forma experimental ou 
mediante argumentos razoados. 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

Os resultados da investigación deberán ser comunicados, de forma razoada e coherente coa rama de coñecemento elixida, nun traballo escrito 
(monografía) cuxa estrutura formal siga as pautas normalizadas. O traballo escrito poderá ir acompañado dunha exposición oral ou unha 
presentación pública. 
Temporalización  

Semanas 2ª, 3ª e 4ª de xuño 

B 

C 

 B5.1. Método 

científico. 

Elaboración de 

hipóteses, e a súa 

comprobación e 

argumentación a 

partir da 

experimentación 

ou da 

observación. 

B5.1. Planear, 

aplicar e integrar 

as destrezas e as 

habilidades 

propias do 

traballo 
científico. 

BXB5.1.1. Integra e aplica as 

destrezas propias do 
método científico. 

Coñece as 
características do 
método científico e é 
quen de aplicalas 

CAA 

CMCCT 

EOE 
CL 

EE 

 Observación 
sistemática: 

- Escalas de 
observación 

- Listas de control 
- Diario de clases 
 Probas orais e 

escritas: 
- Preguntas de 

resposta breve 
- Preguntas de 

opción múltiple  
- Preguntas abertas 

- Exposición oral 
dun tema 

- Resolución de 
exercicios  

 Traballos de clase 

- Cadernos de clase 
- Debates 
- Presentacións 
- Traballos do 

alumno 

 Avaliación das 
competencias 
clave 

As notas se obterán 
de acordo aos 
criterios de 
cualificación 
contemplados no 
apartado 4.4.2  de 
esta programación 

B 

f 

g 

 B5.1. Método 

científico. 

Elaboración de 

hipóteses, e a súa 

comprobación e 

argumentación a 

partir da 

experimentación 

ou da 
observación. 

B5.2. Elaborar 

hipóteses e 

contrastalas a 

través da 

experimentación 

ou da 

observación, e a 
argumentación. 

BXB5.2.1. Utiliza 

argumentos que xustifiquen 
as hipóteses que propón. 

CAA 

CCL 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

E B5.2. Artigo 

científico. Fontes 

de divulgación 
científica.  

B5.3. Utilizar 

fontes de 

información 

variada, e 

discriminar e 

decidir sobre 

BXB5.3.1. Utiliza diferentes 

fontes de información, 

apoiándose nas TIC, para a 

elaboración e a 

presentación das súas 

Utiliza as Tics como 

fonte de información 

CMCCT 

CD 

CL 

TIC 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

elas e sobre os 

métodos 

empregados para 

a súa obtención. 

investigacións.  

A 

b 

c 

B5.3. Proxecto de 

investigación en 

equipo: 

organización. 

Participación e 

colaboración 

respectuosa no 

traballo 

individual e en 

equipo. 

Presentación de 
conclusións. 

B5.4. Participar, 

valorar e 

respectar o 

traballo 

individual e en 

equipo. 

BXB5.4.1. Participa, valora 

e respecta o traballo 
individual e en grupo. 

Estima o traballo 
individual e en 
grupo. 

CSC 

CSIEE 

EOE 
ECC 

EE 

A 

b 

d 

h 

o 

B5.3. Proxecto de 

investigación en 

equipo: 

organización. 

Participación e 

colaboración 

respectuosa no 

traballo 

individual e en 

equipo. 

Presentación de 

conclusións. 

B5.5. Expor e 

defender en 

público o 

proxecto de 

investigación 

realizado. 

BXB5.5.1. Deseña 

pequenos traballos de 

investigación sobre animais 

e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu 

contorno ou a alimentación 

e a nutrición humana, para 

a súa presentación e 
defensa na aula. 

É quen de deseñar 
un traballo sinxelo 
sobre a materia 
estudada 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 

CD 

EOE 
CL 

ECC 

CA. 

 

TIC 

 

BXB5.5.2. Expresa con 

precisión e coherencia as 

conclusións das súas 

investigacións, tanto 

verbalmente como por 

Propón  e expón 
con coherencia  as 
conclusións da súa 
investigación 

CCL 

CCEC 

CL 
EOE 
CA 
TIC 
EE 
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Bioloxía e Xeoloxía. 1º de ESO 

Obxectivo

s 

Contidos Criterios de 

avaliación 

Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución de cada 

estándar 

Compete

ncias 

clave 

Elemento

s 

transvers 

Instrumentos de 

avaliación 

Criterios de 

cualificación 

escrito. ECC 

 
 
 
5.2. METODOLOXÍA DIDÁCTICA, INCLUÍNDO AS ESTRATEXIAS A DESENVOLVER POLO PROFESORADO 

PARA ACADAR OS ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE, ASÍ COMO A ADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS 

CLAVE.  

 
A aprendizaxe desta área debe ter en conta tanto a concepción teórica e dedutiva coma a indutiva, sendo o 

desenvolvemento do currículo un elemento integrador das dúas visións da aprendizaxe. 

É fundamental que se axude ao alumno a adquirir os recursos necesarios para a resolución de problemas 

que se derivan da vida cotiá e afrontar a súa resolución de forma obxectiva, favorecendo a adopción de 

actitudes de flexibilidade, coherdanza, sentido crítico, rigor intelectual, respecto e tolerancia. 

A materia Promoción de estilos de vida saudables debe de contribuír ao desenvolvemento e adquisición das 

distintas capacidades dos obxectivos xerais de etapa. 

Teranse  en conta os seguintes aspectos: 

- Procurarase a integración das distintas experiencias e aprendizaxes 

- Adaptarase aos diferentes ritmos de aprendizaxe.  

- Favorecerase a capacidade de que os alumnos aprendan por si mesmos 

- Promoverase o traballo en equipo 

- Será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa 

- Estará dirixida ao logro dos obxectivos xerais da etapa e das competencias claves. 

- Promoverase unha aprendizaxe construtiva, relacionando os contidos, tanto conceptuais coma 

procedimentais, de forma que cada un sexa consecuencia ou se apoie noutro anterior e, á súa vez, constitúa 



45 

 

a base para outros seguintes. 

 

- Conseguirase unha aprendizaxe significativa, tratando os temas de forma que os coñecementos poidan ser 

aplicados ó entendemento do contorno natural próximo ós alumnos ben sexa porque conviven con este 

contorno ou porque forman parte dunha cultura científica moderna. 

 

 

Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente 

adquiridos e da realidade cotiá e intereses próximos ó alumno. É por iso que en todos os casos en que é posible se 

parte de realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma que se implique activamente na construción da súa 

propia aprendizaxe. 

 

Intentarase espertar no alumnado o seu interese e desexo de aprender cousas novas. 

Cada unha das unidades iniciarase con estratexias de motivación valorando os coñecementos previos. A continuación 

avanzarase con actividades que permitan a adquisición de novos contidos para incluír posteriormente actividades de 

consolidación e aplicación do aprendido. 

 

Como procedemento didáctico daráselle prioridade a aplicación práctica dos contidos. Así, as clases terán un carácter 

eminentemente práctico. Os alumnos traballarán habitualmente con: 

- diapositivas 

- vídeo 

- prensa 

- guías 

- internet 

- material de laboratorio 

- material do entorno próximo 
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BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3º ESO 
 
  

  1 OBXECTIVOS XERAIS E COMPETENCIAS CLAVE 

OBXECTIVOS COMPETENCIAS CLAVE 

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.  

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Aprender a aprender 

Comunicación lingüística. 

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. 

Competencias sociais e cívicas. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Competencia dixital 

Aprender a aprender. 

Competencias sociais e cívicas. 

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. 

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía 

Comunicación lingüística. 

Aprender a aprender. 

g) Desenvolver o espírito emprendedor e a Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 
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confianza en si mesmo, a participación, o 
sentido crítico, a iniciativa persoal e a 
capacidade para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisións e asumir responsabilidades. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Conciencia e expresións culturais. 

Comunicación lingüística. 

Competencias sociais e cívicas. 

 

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. 

Competencia matemática e competencias 
básicas en ciencia e tecnoloxía. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor. 

Competencias sociais e cívicas 

n) Apreciar a creación artística e comprender a 
linguaxe das manifestacións artísticas, utilizando 
diversos medios de expresión e representación. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 

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. 

Comunicación lingüística. 

Conciencia e expresións culturais. 

Competencias sociais e cívicas. 

Aprender a aprender. 
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  2. OBXECTIVOS POR TEMAS 

TEMA 1 

Explicar a orixe das biomoléculas e as súas funcións. 

Enumerar as características da materia viva. 

Describir as funcións vitais dos seres vivos. 

Distinguir os niveis de organización dos seres vivos. 

Diferenciar entre organismos unicelulares e pluricelulares. 

Identificar as partes básicas dunha célula. 

Comparar as células procariotas y eucariotas. 

Describir a estrutura da célula animal e da célula vexetal. 

Relacionar as unidades utilizadas nas medidas do mundo microscópico. 

Explicar as características dos principais tecidos animais e vexetais. 

Observar células vexetais co microscopio óptico. 

TEMA 2 

Identificar os niveis de organización do corpo humano. 

Explicar o funcionamento da homeostase cun exemplo. 

Indicar os principais compoñentes da estrutura celular recoñecendo a súa función. 

Propor exemplos de diferenciación celular a partir do concepto de célula nai. 

Describir algúns tipos de células especializadas. 

Distinguir a morfoloxía e a función dos principais tecidos do corpo humano. 

Recoñecer a estrutura dun órgano e dun aparello ou sistema. 

Relacionar cada aparello e sistema do corpo humano cunha das tres funcións vitais dos seres 

vivos. 

Explicar a base técnica que utilizan diferentes métodos de exploración do corpo humano. 

Observar e describir células humanas utilizando o microscopio óptico. 

TEMA 3 

Clasificar un nutriente en macronutriente ou micronutriente. 

Explicar as funcións dos micronutrientes reguladores. 

Enumerar as características dunha dieta equilibrada. 

Recoñecer os factores que afectan ao equilibrio entre o consumo e o gasto enerxético. 

Describir e valorar a dieta mediterránea e outros tipos de dietas. 

Utilizar táboas de composición dos principais alimentos. 

Explicar as causas e as medidas preventivas relacionadas con problemas de saúde asociados á 

alimentación. 

Obter e valorar o índice de masa corporal (IMC) utilizando fórmulas e táboas. 
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Enumerar e describir as etapas do proceso dixestivo. 

Localizar os órganos e glándulas do aparello dixestivo e indicar a súa función principal. 

Describir a dixestión nos diferentes compartimentos do tubo dixestivo indicando a función dos 

principais enzimas. 

Diferenciar a absorción dos nutrientes no intestino delgado e no intestino groso. 

Recoñecer a orixe dalgunhas doenzas do aparello dixestivo. 

Identificar experimentalmente algunhas substancias nos alimentos. 

TEMA 4 

Enumerar e describir os compoñentes do sangue. 

Indicar as diferenzas estruturais entre os tres tipos de vasos sanguíneos. 

Explicar a base biolóxica dos grupos sanguíneos. 

Recoñecer as principais partes do corazón e a súa participación no ciclo cardíaco. 

Interpretar un esquema sobre a circulación maior e menor do sangue. 

Explicar a orixe das principais doenzas que afectan ao aparello circulatorio. 

Identificar as partes do aparello respiratorio. 

Describir o proceso da ventilación pulmonar. 

Interpretar esquemas sobre o intercambio de gases nos alvéolos e nos tecidos. 

Explicar os substratos e os produtos da respiración celular. 

Recoñecer a orixe dalgunhas doenzas do aparello respiratorio. 

Enumerar os problemas derivados do consumo de tabaco. 

Nomear as partes do aparello urinario indicando a súa función. 

Identificar as principais partes da estrutura do ril e do nefrón. 

Describir as etapas da formación da urina. 

Recoñecer as doenzas relacionadas co fallo nos riles. 

Diseccionar un corazón dun porco. 

TEMA 5 

Comparar a función dos sistemas nervioso e hormonal. 

Identificar as partes características dunha neurona e os tipos de neuronas existentes. 

Explicar o mecanismo que permite a transmisión do impulso nervioso. 

Nomear as partes do sistema nervioso central e as súas funcións. 

Recoñecer as consecuencias de determinadas lesións cerebrais e medulares. 

Describir a organización xeral do sistema nervioso periférico. 

Explicar o mecanismo das respostas voluntarias e involuntarias. 

Coñecer os síntomas das principais doenzas do sistema nervioso. 

Describir o mecanismo de acción das drogas. 

Enumerar os efectos das drogas legais. 
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Explicar o funcionamento do sistema endócrino. 

Nomear e localizar as principais glándulas e hormonas. 

Coñecer algunhas alteracións do sistema hormonal. 

Medir experimentalmente o tempo de reacción ante un estímulo. 

 

TEMA 6 

Explicar a función dos receptores sensoriais. 

Localizar os receptores sensoriais propios de diferentes órganos dos sentidos. 

Recoñecer nun esquema os diferentes receptores sensoriais da pel. 

Nomear as principais partes do ollo e indicar a súa función específica. 

Relacionar o enfoque e a acomodación con algunhas anomalías oculares. 

Describir a estrutura do oído indicando a función das súas partes. 

Relacionar a audición coa contaminación acústica e a saúde. 

Explicar como funciona o aparello locomotor e a contracción muscular. 

Comparar o movemento dos músculos antagónicos. 

Nomear e localizar os principais músculos do corpo humano. 

Clasificar os músculos utilizando diferentes criterios. 

Nomear e localizar os principais ósos do corpo humano. 

Describir a estrutura interna dun óso. 

Recoñecer os tres tipos de articulacións. 

Enumerar os beneficios do exercicio físico. 

Explicar as características das principais lesións do aparello locomotor. 

Disecar un ollo de vaca. 

TEMA 7 

Identificar as principais partes do aparello reprodutor masculino e feminino. 

Explicar a hixiene e os coidados do aparello reprodutor masculino e feminino. 

Recoñecer os procesos de produción de óvulos e espermatozoides. 

Describir o ciclo reprodutor feminino. 

Localizar os procesos de fecundación e de implantación do embrión. 

Explicar os intercambios que ocorren entre a nai e o embrión. 

Caracterizar as etapas do parto. 

Enumerar e valorar os diferentes métodos anticonceptivos recoñecendo en que se basean. 

Describir as principais técnicas de reprodución asistida. 

Valorar ética e socialmente as técnicas de reprodución asistida. 

Coñecer os síntomas das enfermidades de transmisión sexual e as medidas preventivas 

correspondentes. 
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Analizar unhas táboas sobre o desenvolvemento do embrión. 

TEMA 8 

Precisar o concepto de saúde. 

Explicar o sistema de saúde en España. 

Enumerar os principais factores de risco de contraer doenzas. 

Explicar os obxectivos do diagnóstico precoz. 

Distinguir os microorganismos que producen enfermidades infecciosas. 

Enumerar as modalidades de transmisión das infeccións. 

Valorar a utilización dos antibióticos. 

Explicar as causas e a prevención das enfermidades non infecciosas. 

Enumerar as principais enfermidades ambientais e a súa prevención. 

Explicar o que é un transplante e as súas implicacións éticas e sociais. 

Identificar os compoñentes do sistema linfático e coñecer as súas funcións. 

Diferenciar entre a inmunidade inespecífica e específica. 

Explicar as principais doenzas do sistema inmune e a súa prevención. 

Propor exemplos de aplicación da biotecnoloxía e a nanotecnoloxía na medicina do século XXI. 

Interpretar unha análise de sangue. 

 

 

TEMA 9 

Relacionar algúns fenómenos xeolóxicos coa enerxía interna da Terra. 

Identificar as grandes placas da litosfera. 

Explicar o percorrido das correntes de convección. 

Nomear as partes dun volcán e recoñecer os diferentes produtos que emite. 

Clasificar os volcáns en función do seu tipo de erupción. 

Describir os elementos dun terremoto e diferenciar entre terremotos tectónicos e volcánicos. 

Distinguir entre magnitude e intensidade dun terremoto. 

Recoñecer a distribución mundial de volcáns e terremotos. 

Explicar a actividade sísmica e volcánica nos límites de placas. 

Enumerar e valorar os factores de riscos volcánicos e sísmicos, e explicar a súa predición e 

prevención. 

Clasificar as cordilleiras en andinas ou alpinas. 

Determinar o epicentro dun terremoto. 

TEMA 10 

Enumerar os axentes xeolóxicos externos. 
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Explicar os factores que condicionan o relevo nunha rexión. 

Describir os procesos xeolóxicos externos. 

Comparar a meteorización física, química e biolóxica. 

Diferenciar o relevo xerado polas augas de enxurrada, os cursos de auga ocasionais e os cursos 

de auga permanente. 

Explicar o relevo dos diferentes treitos dun río. 

Recoñecer as características das augas subterráneas, do seu aproveitamento e da súa 

contaminación. 

Nomear e describir os elementos característicos do relevo cárstico. 

Explicar a acción xeolóxica do xeo recoñecendo a paisaxe propia dos glaciares de montaña e de 

val. 

Recoñecer a acción xeolóxica do vento e os elementos propios do relevo dos desertos. 

Describir a acción xeolóxica do mar distinguindo as formas de erosión e de sedimentación. 

Propor exemplos da transformación do relevo por acción do ser humano. 

Enumerar medidas estruturais dirixidas a minimizar os danos no terreo. 

Explicar a orixe do relevo costeiro en Galicia. 

Describir o relevo granítico de Galicia. 

Enumerar e describir as etapas características na formación dun solo fértil. 

Interpretar o perfil dun solo. 

Diferenciar entre desertización e desertificación. 

Propor accións para conservar e recuperar o solo. 

Interpretar un mapa topográfico.   
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  3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DAS UNIDADES DIDÁCTICAS 

TERCEIRO CURSO: AS PERSOAS E A SAÚDE 

TEMA 1. OS SERES VIVOS 

1. Que teñen de especial os seres vivos? 

2. A materia viva 

3. Os organismos están formados por células 

4. Os tipos de células 

5. Descubre. O mundo microscópico 

6. As células especialízanse e agrúpanse 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 2. A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO 

1. O corpo humano 

2. A célula, unidade de vida 

3. As células diferéncianse e especialízanse 

4. Tecidos, órganos, aparatos e sistemas 

5. Descubre. Os aparatos e sistemas do corpo 

6. Ciencia e saúde. Os métodos de exploración do corpo humano 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 3. A NUTRICIÓN E O APARATO DIXESTIVO 

1. Nutrición e alimentación 

2. Dieta equilibrada e vida saudable 

3. A dieta mediterránea 

4. Descubre. A composición dos principais alimentos 

5. Problemas de saúde asociados á alimentación 

6. O aparato dixestivo 

7. A dixestión 

8. A absorción 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 4. A REGULACIÓN DO MEDIO INTERNO 

1. O sangue e o aparato circulatorio 

2. O corazón e a circulación sanguínea 

3. Ciencia e saúde. Que afecta ao noso aparato circulatorio? 

4. O aparato respiratorio 

5. O intercambio de gases 
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6. Ciencia e saúde. Que afecta ao noso aparato respiratorio? 

7. O aparato excretor 

8. A excreción 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 5. PERCEPCIÓN E COORDINACIÓN 

1. Coordinación: sistemas nervioso e hormonal 

2. O sistema nervioso central 

3. O sistema nervioso periférico 

4. Enfermidades do sistema nervioso 

5. Ciencia e sociedade. O sistema nervioso e as drogas 

6. O sistema endócrino 

7. Funcións e alteracións do sistema hormonal 

Obradoiro de ciencia – Síntese 

 

TEMA 6. PERCEPCIÓN E MOVEMENTO 

1. Receptores e órganos dos sentidos 

2. Os órganos dos sentidos: o ollo 

3. Os órganos dos sentidos: o oído 

4. O aparato locomotor. Os músculos 

5. Descubre. Tipos de músculos 

6. Os ósos, algo máis que un armazón 

7. Descubre. Ósos, articulacións e ligamentos 

8. Os beneficios do exercicio físico 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA7. REPRODUCIÓN HUMANA E SEXUALIDADE 

1. O aparato reprodutor masculino 

2. O aparato reprodutor feminino 

3. O ciclo reprodutor feminino e a fecundación 

4. O desenvolvemento do feto. A xestación e o parto 

5. Descubre. Os métodos anticonceptivos 

6. A reprodución asistida 

7. As enfermidades de transmisión sexual 

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 8. SAÚDE E ENFERMIDADE 

1. Que é a saúde? 

2. As enfermidades infecciosas 
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3. As enfermidades non infecciosas 

4. Ciencia e sociedade. As doazóns e os transplantes 

5. As defensas do organismo e o sistema linfático 

6. As respostas do sistema inmune 

7. Ciencia e saúde. A medicina do século XXI 

Obradoiro de ciencia – Síntese 

TERCEIRO CURSO: O MEDIO TERRESTRE 

TEMA 9. A ENERXÍA INTERNA DA TERRA 

1. Manifestacións da enerxía interna 

2. Os volcáns 

3. Os terremotos 

4. As zonas sísmicas e volcánicas da Terra 

5. Ciencia e sociedade. Riscos volcánicos 

6. Ciencia e sociedade. Riscos sísmicos 

7. A enerxía interna e o relevo terrestre  

Obradoiro de ciencia - Síntese 

TEMA 10. OS AXENTES XEOLÓXICOS EXTERNOS 

1. O modelado do relevo 

2. Coñece a túa contorna. A meteorización 

3. As augas superficiais 

4. As augas subterráneas 

5. Acción xeolóxica do xeo 

6. Acción xeolóxica do vento 

7. Acción xeolóxica do mar 

8. Ciencia e sociedade. O ser humano como axente modelador 

9. A formación do relevo en Galicia 

10. O solo como ecosistema 

11. O solo, un recurso natural en retroceso 

 

1ª AVALIACIÓN AS PERSOAS E A SAÚDE: TEMAS 1, 2, 3 e 4  

2ª AVALIACIÓN AS PERSOAS E A SAÚDE: TEMAS 5, 6, 7 

3ª AVALIACIÓN AS PERSOAS E A SAÚDE: TEMA 8 

MEDIO TERRESTRE: TEMAS 9 e 10 
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 4. POR TEMAS: CONTIDOS, CRITERIOS DE AVALIACIÓN, ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAXE, COMPETENCIAS CLAVE E DESCRIPTORES 

 

– Contidos 

 

o T
E

M

A

 

1 

 TEMA 1       Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Utilización do vocabulario científico relacionado coa 

organización do corpo humano. 

– Observación de materiais biolóxicos empregando o 

microscopio. 

– Valoración argumentativa da información obtida sobre a célula. 

– Procura e análise de información sobre a natureza dos seres 

vivos. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Interpretación de imaxes de diferentes niveis de organización 

do corpo humano. 

– Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Aplicación das TIC. 

– Colaboración en tarefas colectivas. 

– Exposición e defensa das súas ideas. 

  Coñecer o vocabulario científico específico da 

organización do corpo humano e utilizarlo correctamente 

nun contexto técnico. 

 Buscar e analizar información científica, incorporando os 

resultados desta análise para formar unha opinión propia 

sólida e coherente. 

 Traballar en equipo e preparar un informe que reflicta a 

metodoloxía aplicada e os resultados obtidos. 

   

BLOQUE 2: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– As biomoléculas. 

– A materia viva. 

– As funcións vitais dos seres vivos. 

– As células. 

– As partes dunha célula. 

– As células eucariotas e procariotas. 

– A célula animal e vexetal. 

– O microscopio electrónico e óptico. 

– A especialización das células. 

– Os tecidos e os órganos. 

– Os tecidos vexetais. 

  Recoñece as diferenzas entre a materia viva e a materia 

inerte. 

 Recoñecer a estrutura básica dunha célula explicando as 

diferenzas entre a célula animal e vexetal, e a 

organización das células. 

 Explica os diferentes instrumentos utilizados para 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Identifica o vocabulario específico da organización das 

células e úsao de forma correcta e con rigor cando se 

expresa verbalmente ou por escrito. Comunicación 

lingüística - Aprender a aprender. 

 É capaz de localizar e seleccionar a información 

científica necesaria, a partir da consulta de diferentes 

fontes. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Dixital - Comunicación lingüística. 

 Transmite sen problema a información que buscou e 

seleccionou, usando diferentes soportes. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Comunicación 

lingüística – Aprender a aprender. 

 Utiliza a información analizada para formar unha opinión 

propia respecto a un tema específico, integrando 

diferentes conceptos de forma rigorosa e coherente. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

 Elabora con coherencia un informe científico. C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Comunicación lingüística. 

  Identifica e comprende o vocabulario específico da 

organización das células. Páx. 09, Act. 1. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 11, Act. 2. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 13, Act. 1. 

 Utiliza diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 05, Act. 4. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 07, Act. 2. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 16, Aprende a… 

 Utiliza diferentes fontes para buscar a información 

solicitada no exercicio. Páx. 15 Act. 4. 

 Transmite en soporte papel a información que buscou e 

seleccionou. Páx. 11, Act. 2. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 07, Act. 2. 

 A información científica le permite argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 05, Act. 1. 

 Presenta un informe ordenado, claro, seguindo as pautas 

establecidas. Páx. 16, Aprende a... 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 

 Explica os compoentes dos seres vivos e a súa 

composición. Aprender a aprender. 

 Coñece e describe as características estruturais e fun-

cionais das células. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Identifica e explica os diferentes niveis de organización 

do corpo humano. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor - C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Explica os diferentes métodos de exploración que existen 

para investigar as estruturas internas do corpo 

humano.Aprender a aprender. 

  Identifica as diferenzas entre materia viva e inerte.Páx. 

07 Act. 2. 

 Explica cales son as funcións vitais dos seres vivos. Páx. 

07, Act. 1 

 Explica as partes das que consta unha célula. Páx. 9, Act. 

4. 

 Identifica as diferenzas entre célula animal e vexetal. 

Páx. 11, Act. 2. 

 Identifica as diferenzas entre unha célula procariota ou 

unha célula eucariota. Páx. 11, Act. 1. 

 Recoñece as diferentes organizacións das células. Páx. 

15, Act. 2. 

 Relaciona os conceptos de tecido, órgano e aparello ou 

sistema. Páx. 15, Act. 1. 

 Describe os principais tecidos dunha célula vexetal. Páx. 

15, Act. 3. 

 Identifica e define os diferentes métodos que existen 

para visualizar as estruturas das células. Páx. 13, Act. 

1. 
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  TEMA 2                        Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Utilización do vocabulario científico relacionado coa 

organización do corpo humano. 

– Observación de materiais biolóxicos empregando o 

microscopio. 

– Valoración argumentativa da información obtida sobre a célula. 

– Procura e análise de información sobre a natureza dos seres 

vivos. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Interpretación de imaxes de diferentes niveis de organización 

do corpo humano. 

– Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Aplicación das TIC. 

– Colaboración en tarefas colectivas. 

– Exposición e defensa das súas ideas. 

  Coñecer o vocabulario científico específico da 

organización do corpo humano e utilizarlo correctamente 

nun contexto técnico. 

 Buscar e analizar información científica, incorporando os 

resultados desta análise para formar unha opinión propia 

sólida e coherente. 

 Traballar en equipo e preparar un informe que reflicta a 

metodoloxía aplicada e os resultados obtidos. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Niveis de organización do corpo humano. 

– A homeostase. 

– A estrutura celular. 

– A diferenciación celular. 

– As células nai. 

– Os principais tecidos do corpo humano. 

– Os órganos, aparellos e sistemas. 

– A función de nutrición. 

– A función de relación. 

– A función de reprodución. 

– Os métodos de exploración do corpo humano. 

  Recoñecer a estrutura básica dunha célula eucariota 

explicando as principais funcións dos órganulos que 

inclúe. 

 Relaciona os diferentes niveis de organización do corpo 

humano considerando as funcións básicas dos tipos de 

tecidos, dos órganos e dos aparellos ou sistemas que 

existen e coñece. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Identifica o vocabulario específico da organización do 

corpo humano e úsao de forma correcta e con rigor 

cando se expresa verbalmente ou por escrito. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

 É capaz de localizar e seleccionar a información 

científica necesaria, a partir da consulta de diferentes 

fontes. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Dixital - Comunicación lingüística. 

 Transmite sen problema a información que buscou e 

seleccionou, usando diferentes soportes. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Comunicación 

lingüística – Aprender a aprender. 

 Utiliza a información analizada para formar unha opinión 

propia respecto a un tema específico, integrando 

diferentes conceptos de forma rigorosa e coherente. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

 Elabora con coherencia un informe científico. C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Comunicación lingüística. 

  Identifica e comprende o vocabulario específico da 

organización do corpo humano. Páx. 37, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 29, Act. 1. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 33, Act. 2. 

 Utiliza diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 29, Act. 4. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 33, Act. 4. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 34, Aprende a… 

 Comparte e transmite de forma oral a información que 

buscou e seleccionou. Páx. 27, Act. 3 

 Utiliza diferentes fontes para buscar a información 

solicitada no exercicio. Páx. 29 Act. 5. 

 Transmite en soporte papel a información que buscou e 

seleccionou. Páx. 25, Act. 6. 

 Transmite en soporte dixital a información que buscou e 

seleccionou. Páx. 37, Act. 1. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 33, Act. 3. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 36, Act. 5. 

 Presenta un informe ordenado, claro, seguindo as pautas 

establecidas. Páx. 34, Aprende a... 

 Amosa unha actitude proactiva nos traballos en equipo, 

colaborando cos compañeiros. Páx. 34, Aprende a... 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Coñece e describe as características estruturas e 

funcionais das células. C. básicas en ciencias e 

tecnoloxía - Aprender a aprender. 

 Identifica e explica os diferentes niveis de organización 

do corpo humano. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor - C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Explica os diferentes métodos de exploración que existen 

para investigar as estruturas internas do corpo 

humano.Aprender a aprender. 

  Explica a función que realizan algúns orgánulos 

celulares. Páx. 25, Act. 4. 

 Indica as características das células nai e as súas posibles 

aplicacións. Páx. 27, Act. 4. 

 Relaciona algunhas estruturas celulares coa súa función. 

Páx. 27, Act. 6. 

 Recoñece os principais tecidos do corpo humano. Páx. 

29, Act. 1. 

 Relaciona os conceptos de tecido, órgano e aparello ou 

sistema. Páx. 29, Act. 6. 

 Clasifica os aparellos e sistemas do corpo humano 

segundo a súa función vital. Páx. 31, Act. 3. 

 Identifica e define os diferentes métodos que existen para 

visualizar estruturas internas do corpo humano. Páx. 33, 

Act. 6. 
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          TEMA 3                       Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Recoñecemento e emprego dos termos científicos relacionados 

coa nutrición e o aparello dixestivo. 

– Argumentación de opinións relativas ás dietas e aos transtornos 

alimentarios. 

– Procura e análise de información sobre a alimentación e a 

nutrición. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Análise de táboas e gráficos relacionados coa alimentación e a 

nutrición. 

– Interpretación de imaxes da anatomía e a fisioloxía do 

aparello dixestivo. 

– O método científico como líña de traballo na investigación 

experimental. 

– Identificación de substancias nos alimentos. 

– Proposición e valoración de hipóteses. 

– Presentación de informes. 

– Utilización das tecnoloxías da información. 

– Participación en tarefas colectivas. 

  Utilizar o vocabulario técnico apropiado para describir as 

características dos alimentos e a estrutura e o 

funcionamento do aparello dixestivo. 

 Buscar en diferentes fontes e analizar información sobre 

a alimentación e o aparello dixestivo, formándose unha 

opinión propia sólida e coherente. 

 Elaborar un informe, en diferentes soportes, que reflicta o 

procedemento seguido e as conclusións alcanzadas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Nutrición e alimentación. 

– A clasificación dos nutrientes. 

– O consumo e o gasto enerxético. 

– A dieta mediterránea. 

– A composición dos principais alimentos. 

– Os problemas asociados á alimentación. 

– As etapas do proceso dixestivo. 

– Os órganos e glándulas do aparello dixestivo. 

– A dixestión e sus enzimas. 

– A absorción intestinal. 

  Coñecer as propiedades nutritivas dos alimentos para 

elaborar dietas equilibradas e evitar os problemas 

asociados á alimentación. 

 Recoñecer o papel que desempeñan os diferentes 

órganos do aparello dixestivo na dixestión dos alimentos 

e a absorción dos nutrientes. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Utiliza correctamente o vocabulario propio do aparello 

dixestivo e dos alimentos para expresarse verbalmente 

ou por escrito. Comunicación lingüística - Aprender a 

aprender. 

 Consulta diferentes fontes de información para localizar e 

seleccionar os contidos que precisa. Sentido de iniciativa 

e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

 Realiza debuxos, gráficos, táboas e esquemas para 

transmitir a información que buscou e seleccionou. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Analiza a información integrando diferentes conceptos de 

forma rigorosa e coherente para formarse unha opinión 

propia respecto a un tema específico. Sentido de inici-

ativa e espírito emprendedor – Comunicación lingüística. 

 Redacta un informe científico seguindo as pautas 

propostas. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario específico da 

alimentación e o aparello dixestivo. Páx. 59, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 55, Act. 2. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 58, Act. 4. 

 Consulta diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 49, Act. 5. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 45, Act. 8. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 43, Act. 4. 

 Coñece os principais navegadores e os utiliza coa 

finalidade de localizar diferentes tipos de información na 

rede. Páx. 49, @ Amplía na Rede... 

 Representa gráficamente un hecho ou proceso desta-

cando as súas propiedades ou as súas características. Páx. 

57, Act. 2. 

 Interpreta a información que contén unha imaxe 

relacionada co tema. Páx. 51, Act. 4. 

 Completa unha táboa de datos coa información que 

obtivo. Páx. 56, Aprende a… 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 51, Act. 2. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 55, Act. 1. 

 Presenta un informe ordenado, claro, utilizando o 

vocabulario científico adecuado e seguindo as pautas 

establecidas. Páx. 56, Aprende a... 

 Inclúe ilustracións propias ou adaptadas para mellorar a 

información do seu informe sobre o proceso dixestivo. 

Páx. 53, Act. 3. 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Enumera as características dunha dieta equilibrada 

considerando as propiedades dos nutrientes. C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

 Relaciona cada parte do aparello dixestivo coa función 

que realiza. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - 

C. básicas en ciencias e tecnoloxía - Aprender a 

aprender. 

  Diferencia os grupos e as propiedades dos nutrientes. 

Páx. 41, Act. 2. 

 Describe as características dunha dieta equilibrada. Páx. 

43, Act. 1. 

 Extrae información dunha gráfica de composición de 

alimentos. Páx.45, Act. 1. 

 Explica as transformaciones dos alimentos no tubo 

dixestivo. Páx. 53, Act. 3. 

 Distingue a función de cada parte do tubo dixestivo. Páx. 

53, Act. 4. 

 Recoñece as principais enfermidades do aparello 

dixestivo. Páx. 55, Act. 2. 
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    TEMA 4                           Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Procura e análise de información sobre a regulación do medio 

interno. 

– Utilización do vocabulario científico relacionado cos sistemas 

que regulan o medio interno. 

– Valoración argumentativa da información obtida sobre a 

regulación do medio interno. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Interpretación de documentos de texto e audiovisuais sobre o 

medio interno. 

– Observación de materiais biolóxicos en prácticas de 

laboratorio. 

– Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Aplicación das TIC. 

– Colaboración en tarefas colectivas. 

– Exposición e defensa das súas ideas. 

 

  Utilizar correctamente os termos científicos específicos 

da regulación do medio interno do corpo humano nun 

contexto técnico. 

 Buscar e analizar información científica, incorporando os 

resultados desta análise para formar unha opinión propia 

sólida e coherente. 

 Redactar informes de laboratorio sobre as experiencias 

realizadas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– A composición do sangue. 

– Os grupos sanguíneos. 

– O corazón e o ciclo cardíaco. 

– A circulación do sangue. 

– As enfermidades do aparello circulatorio. 

– O aparello respiratorio. 

– A ventilación pulmonar e o intercambio de gases. 

– A respiración celular. 

– As enfermidades do aparello respiratorio. 

– O aparello excretor. 

– A excreción. 

  Recoñecer a estrutura, a anatomía, o funcionamento e 

as posibles enfermidades do aparello circulatorio e do 

sangue. 

 Enumerar as características morfológicas e fisiolóxicas 

do aparello respiratorio e do aparello excretor, incluíno as 

posibles enfermidades. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Recoñece o vocabulario específico do medio interno e 

úsao de forma correcta e con rigor cando se expresa 

verbalmente ou por escrito. Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

 Consulta diversas fontes, en diferentes formatos, para 

localizar e seleccionar a información científica necesaria. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - 

Comunicación lingüística. 

 Transmite a información que buscou e seleccionou, 

realizando textos, debuxos, esquemas, etc. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Comunicación 

lingüística – Aprender a aprender. 

 Integra diferentes coñecementos para formarse unha opi-

nión propia respecto ao medio interno do corpo humano. 

Sentido de iniciativa e espírito empr.– C. lingüíst. 

 Obtén información a través de observacións e de 

experimentos de laboratorio. C. básicas en ciencias e 

tecnoloxía - Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario específico do medio 

interno do corpo humano. Páx. 81, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 77, Act. 11. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 79, Act. 2. 

 Consulta diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 74, @ Amplía na rede. 

 Busca e selecciona a información correcta para 

responder as actividades. Páx. 73, Act. 1. 

 Utiliza a Internet para profundar o seu coñecemento 

sobre o intercambio de gases na respiración. Páx. 74, @ 

Amplía na Rede. 

 Relaciona e explica algúns procesos relacionados coa 

respiración. Páx. 75, Act. 3. 

 Interpreta a información que contén unha imaxe 

relacionada co tema. Páx. 79, Act. 1. 

 Enumera os hábitos de alimentación que poden influír na 

saúde do aparello circulatorio. Páx. 67, Act. 1. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 77, Act. 10. 

 Aplica técnicas de estudo adecuadas a partir da síntese 

do tema. Páx. 81, Técnicas de estudo. 

 Observa un esquema do funcionamento da diálise. Páx. 

77, Act. 14. 

 Realiza un experimento para coñecer a anatomía externa 

e interna do corazón. Páx.78, Aprende a... 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Recoñece a organización e as funcións do aparello 

circulatorio. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Identifica os órganos responsables do funcionamento dos 

aparellos respiratorio e excretor. Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor - C. básicas en ciencias e 

tecnoloxía - Aprender a aprender. 

  Recoñece os cambios de distribución do sangue nos 

órganos seguno as súas actividade. Páx. 80, Act. 4. 

 Describe o percorrio do sangue no aparello circulatorio. 

Páx. 63, Act. 3. 

 Distingue as principais enfermidades do aparello 

circulatorio. Páx. 67, Act. 5. 

 Identifica os diferentes grupos sanguíneos que existen. 

Páx. 63 Act. 4 

 Recoñece o camino que segue o aire inspirado no 

aparello respiratorio. Páx. 69, Act. 5. 

 Interpreta un espirograma. Páx. 69 Act. 1 

 Recoñece as enfermidades máis importantes que afectan 

ao aparello respiratorio. Páx. 57 Act. 1. 

 Identifica as partes básicas do ril e da nefrona. Páx. 73, 

Act. 3. 

 Recoñece as enfermidades máis importantes do aparello 

excretor. Páx.75, Act. 13. 

 



64 

 

 

  

o T
E

M

A

 

5 

    TEMA 5                           Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Recoñecemento e emprego dos termos científicos relacionados 

coa percepción e a coordinación. 

– Argumentación de opinións relativas ao sistema nervioso e ao 

sistema endócrino. 

– Procura e análise de información sobre a percepción e a 

coordinación. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Análise de táboas e gráficos relacionados coa percepción e a 

coordinación. 

– Interpretación de imaxes da anatomía e da fisioloxía dos 

órganos dos sentidos e dos aparellos nevioso e endócrino. 

– Rigor na obtención dos datos experimentais. 

– Proposición e valoración de hipóteses. 

– Expresión precisa e clara dos resultados e conclusións obtidas. 

– Presentación de informes. 

– Utilización das tecnoloxías da información. 

– Participación en tarefas colectivas. 

  Utilizar o vocabulario técnico apropiado para describir as 

características dos órganos dos sentidos e dos aparellos 

nervioso e endócrino. 

 Buscar en diferentes fontes e analizar información sobre 

a percepción e a coordinación no corpo humano, 

formándose unha opinión propia sólida e coherente. 

 Elaborar un informe, en diferentes soportes, que reflicta o 

procedemento seguido e as conclusións alcanzadas. 

   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– As células do sistema nervioso. 

– A propagación do impulso nervioso. 

– O sistema nervioso central. 

– Lesiones medulares e cerebrais. 

– O sistema nervioso periférico. 

– Actos voluntarios e actos involuntarios. 

– As enfermidades do sistema nervioso. 

– O sistema nervioso e as drogas. 

– O sistema endócrino. 

– As principais glándulas e hormonas. 

– Funcións e alteracións do sistema hormonal. 

  Identificar a estrutura xeral do sistema nervioso central e 

do sistema nervioso periférico recoñecendo o seu 

funcionamento e as enfermidades que poden sufrir. 

 Localizar as glándulas e hormonas do sistema endócrino 

recoñecendo o seu funcionamento integrado co sistema 

nervioso. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Utiliza correctamente o vocabulario propio da percepción 

e a coordinación no corpo humano para expresarse 

verbalmente ou por escrito. Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

 Consulta diferentes fontes de información para localizar e 

seleccionar os contidos que precisa. Sentido de iniciativa 

e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

 Realiza debuxos, gráficos, táboas e esquemas para 

transmitir a información que buscou e seleccionou. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Analiza a información integrando diferentes conceptos de 

forma rigorosa e coherente para formarse unha opinión 

propia respecto á percepción e a coordinación no corpo 

humano. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

 Redacta un informe científico seguindo as pautas 

propostas. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario específico da 

percepción e a coordinación. Páx. 101, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 85, Act. 4 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 87, Act. 3. 

 Consulta diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 93, Act. 5. 

 Busca información sobre o grao de alcohol dalgunhas 

bebidas. Páx. 93, Act. 6. 

 Amplía os seus coñecementos sobre o funcionamento do 

sistema endócrino. Páx. 94, @ Amplía na Rede. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 89, Act. 6. 

 Debuxa as montaxes experimentais que realiza no 

laboratorio. Páx. 98, Aprende a… 

 Interpreta a información que contén un debuxo do 

sistema endócrino. Páx. 95, Act. 1. 

 Expresa a información que contén un gráfico de 

columnas sobre enfermidades mentais. Páx. 91, Act. 1. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 93, Act. 4. 

 Xustifica a importancia do sistema endócrino relacio-

nando a súa función coa homeostase. Páx. 97, Act. 7. 

  Investiga sobre o mantemento do nivel de azucre no 

sangue. Páx. 99 Act. 3.  

 Inclúe unha táboa de resultados para mellorar a 

información do seu informe. Páx. 98, Aprende a... 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Relaciona a estrutura e a función das diferentes partes 

do sistema nervioso. C. básicas en ciencias e tecnoloxía 

- Aprender a aprender. 

 Identifica as principais glándulas e hormonas que forman 

o sistema endócrino. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor - C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

  Explica as características da transmisión do impulso 

nervioso. Páx. 85, Act. 2. 

 Distingue as diferentes partes do sistema nervioso 

central. Páx. 87, Act. 1. 

 Recoñece as principais enfemedades neuro-

dexenerativas. Páx. 91, Act. 2. 

 Identifica e describe as principais lesiones medualres e 

cerebrais. Páx. 87 Act. 3. 

 Distinguir entre o acto voluntario e o acto involuntario. 

Páx. 89 Act. 6 

 Recoñece as principais hormonas e glándulas do sistema 

endócrino. Páx. 95, Act. 7. 

 Valora o uso prexudicial que pode facerse das hormonas. 

Páx. 96, Act. 1. 

 Recoñece os factores que poden influir na aparación de 

enfermidades hormonais. Páx. 97, Act. 8. 
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   TEMA 6                              Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Definición de termos técnicos e científicos relacionados coa 

percepción e o movemento. 

– Observación e explicación de fenómenos nos que interveñen 

estímulos e respostas corporais. 

– Valoración argumentativa da información obtida sobre os 

órganos dos sentidos e o aparello locomotor. 

– Procura e análise de información sobre a anatomía e a 

fisioloxía dos órganos dos sentidos, o esqueleto e os músculos. 

– Selección da información obtida en diferentes fontes, incluidas 

as TIC. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

 Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Aplicación das TIC. 

– Colaboración en tarefas colectivas. 

– Exposición e defensa das súas ideas. 

  Coñecer o vocabulario científico específico dos órganos 

dos sentidos e do aparello locomotor e utilizarlo 

correctamente nun contexto técnico. 

 Buscar e analizar información sobre a precepción e o 

movemento, incorporando os resultados desta análise 

para formar unha opinión propia sólida e coherente. 

 Elaborar informes que reflictan a metodoloxía aplicada e 

os resultados obtidos. 

 Aplicar os principios propios do método científico nos 

seus traballos teóricos e experimentais. 
   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Os receptores e os órganos dos sentidos. 

– O gusto, o olfato e a pel. 

– A estrutura e o funcionamento do ollo. 

– O oído e a audición. 

– A contracción muscular. 

– O movemento dos músculos. 

– Os tipos de músculos. 

– O esqueleto humano. 

– Ósos, articulacións e ligamentos. 

– Os beneficios do exercicio físico. 

– As lesións frecuentes e a súa prevención. 

  Describir a estrutura e a fisioloxía dos órganos dos 

sentidos recoñecendo as súas principais enfermidades e 

os hábitos de saúde necesarios para o seu coidado. 

 Recoñecer os elementos que constitúen o aparello 

locomotor, explicar a súa estrutura e as súas funcións 

relacionándoas con posibles lesións e con hábitos de 

saúde. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Recoñece a terminoloxía propia dos órganos dos 

sentidos e do aparello locomotor e úsaa de forma co-

rrecta e con rigor cando se expresa verbalmente ou por 

escrito. Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

 Selecciona a información que lle interesa a partir de 

diferentes fontes de información sobre a percepción e o 

movemento. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Dixital - Comunicación lingüística. 

 Transmite a información que buscou e seleccionou, 

realizando debuxos, esquemas, presentacións, etc. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Fórmase unha opinión propia respecto a un tema 

específico utilizando a información analizada e 

integrando diferentes conceptos de forma rigorosa e 

coherente. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

 Desenvólvese seguindo as pautas do traballo científico. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - 

Comunicación lingüística. 

 Prepara informes de tipo técnico ou científico. C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Comunicación lingüística 

  Define e comprende o vocabulario específico da 

percepción e o movemento. Páx. 107, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 107, Act. 3. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 105, Act. 2. 

 Consulta diferentes fontes para localizar a información 

científica necesaria. Páx. 107, Act. 6. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx.105, Act. 3. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 107, Act. 5. 

 Representa nun debuxo as capas que forman o globo 

ocular. Páx. 113, Act. 1. 

 Interpreta a información que contén unha imaxe 

relacionada co tema. Páx. 113, Act. 2. 

 Representa a información solicitada debuxando un 

esquema. Páx. 109, Act. 7. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 113, Act. 3. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 115, Act. 4. 

 Identifica as estruturas do globo ocular da vaca seguindo 

as pautas que se indican no procedemento da práctica. 

Páx. 120, Aprende a... 

 Presenta un informe ordenado e claro, sobre a práctica 

que realizou. Páx. 120, Aprende a... 

 Emite unha hipótese sobre un feito representado nunha 

gráfica. Páx. 122, Act. 4 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Recoñece as características xerais dos órganos dos 

sentidos. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - Aprender 

a aprender. 

 Distingue a función dos elementos que constitúen o 

aparello locomotor. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor - C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

  Indica a diferenza que hai entre receptores e órganos dos 

sentidos. Páx. 121, Act. 2. 

 Describe enfermidades e hábitos de coidado dos órganos 

dos sentidos. Páx. 123, Act. 8. 

 Recoñece as partes dos órganos dos sentidos e as súas 

funcións. Páx. 109, Act. 4. 

 Explica como se produce a contracción dos músculos. 

Páx. 111, Act. 2. 

 Recoñece os principais ósos, músculos e articulacións. 

Páx. 113, Act. 2. 

 Identifica e describe as principais lesións do aparello 

locomotor. Páx. 109 Act. 2. 

 Enumerar e valorar os benèfic ios do exercicio físico. 

Páx. 119, Act. 3. 
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    TERMA 7                               Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Recoñecemento e emprego correcto dos termos científicos 

relacionados coa reprodución humana e a sexualidade. 

– Argumentación de opinións relativas á reprodución humana. 

– Procura e selección de información sobre a reprodución 

humana e a sexualidade. 

– Análise da información disponible sobre a función de 

reprodución humana. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Análise de táboas e gráficos relacionados coa reprodución 

humana. 

– Interpretación de imaxes da anatomía e da fisioloxía dos 

órganos reprodutores humanos. 

 O método científico como liña de traballo na investigación 

experimental. 

– Proposición e valoración de hipóteses. 

– Argumentación de observacións. 

– Presentación de informes. 

– Utilización das tecnoloxías da información. 

– Participación en tarefas colectivas. 

  Utilizar o vocabulario técnico apropiado para describir as 

características dos órganos reprodutores masculinos e 

femininos. 

 Informarse, seleccionar, analizar e transmitir información 

científica, incorporando os resultados desta análise para 

formar unha opinión propia sólida e coherente. 

 Propor, valorar e argumentar hipóteses propias e alleas 

relacionadas coa reprodución humana e coa 

sexualidade. 

 Elaborar un informe, en diferentes soportes, que reflicta o 

procedemento seguido e as conclusións alcanzadas. 
   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– O aparello reprodutor masculino. 

– O aparello reprodutor feminino. 

– O ciclo reprodutor feminino. 

– A fecundación e o desenvolvemento do embrión. 

– O desenvolvemento fetal.  

– A xestación e o parto. 

– Os métodos anticonceptivos. 

– A reprodución asistida. 

– As enfermidades de transmisión sexual. 

– Tóxicos sobre o desenvolvemento fetal. 

  Coñecer en profundidade a estrutura e as funcións do 

aparello reprodutor humano e as características dos 

gametos que produce. 

 Describir as enfermidades e as aplicacións tecnolóxicas 

relacionadas co aparello reprodutor humano e a 

sexualidade. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Utiliza o vocabulario específico da reprodución humana e 

úsao de forma correcta e con rigor cando se expresa 

verbalmente ou por escrito. Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

 Busca, selecciona e analiza información relacionada coa 

reprodución e a sexualidade humanas. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

 Transmite a información que buscou e seleccionou, 

mediante táboas, debuxos, esquemas, etc. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Comunicación 

lingüística – Aprender a aprender. 

 Fórmase unha opinión propia dalgúns aspectos da 

reprodución humana utilizando a información analizada e 

integrando diferentes conceptos de forma rigorosa e 

coherente. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística. 

 Redacta un informe científico seguindo as pautas 

indicadas. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario propio da reprodución 

humana. Páx. 137, Act. 7. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 133, Act. 2 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 131, Act. 3. 

 Consulta diferentes fontes para localizar unha 

información determinada. Páx. 131, @ Amplía na 

Rede… 

 Selecciona a información que lle permite responder as 

actividades. Páx. 133, Act. 4. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 137, Act. 3. 

 Representa graficamente datos da táboa sobre o desen-

volvemento do embrión e do feto. Páx. 140, Aprende a… 

 Interpreta imaxes da anatomía do aparello reprodutor 

humano. Páx. 143, Act. 2. 

 Interpreta a información que contén un gráfico do ciclo 

reprodutor feminino. Páx. 141, Act. 2. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre os anticonceptivos. Páx. 135, Act. 3. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 129, Act. 3. 

 Argumenta sobre as conclusións obtidas nunha 

observación. Páx. 140, @ Aprende a... 

 Presenta un informe ordenado, claro, seguindo as pautas 

establecidas. Páx. 142, Act. 5. 

 Inclúe ilustracións propias ou adaptadas para mellorar a 

información do seu informe. Páx. 140, Aprende a... 

   

BLOQUE 3: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 3: DESCRITORES 

 Describe a estrutura e as funcións básicas do aparello 

reprodutor humano. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Recoñece as enfermidades do aparello reprodutor e a 

biotecnoloxía aplicada á reprodución asistida e á 

sexualidade. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

- C. básicas en ciencias e tecnoloxía - Aprender a 

aprender. 

  Distingue as partes básicas do aparello reprodutor 

masculino. Páx. 127, Act. 1. 

 Distingue as partes básicas do aparello reprodutor 

feminino. Páx. 129, Act. 1. 

 Recoñece o proceso de formación dos óvulos. Páx. 129, 

Act. 4. 

 Identifica as funcións biolóxicas do anmios e o líquido 

amniótico. Páx. 133, Act. 1. 

 Clasifica os métodos anticonceptivos aplicando 

diferentes criterios. Páx. 135, Act. 1. 

 Valora as vantaxes e inconvenientes da fecundación in 

vitro. Páx. 137, Act. 1. 

 Recoñece a importancia da sexualidade nas relacións de 

parella. Páx. 139, Act. 1. 
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    TEMA 8                               Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Definición de termos técnicos e científicos relacionados 

coa saúde e a enfermidade. 

– Observación e explicación de procesos relacionados coa saúde. 

– Valoración argumentativa da información obtida sobre 

diferentes enfermidades. 

– Procura e análise de información sobre enfermidades 

infecciosas e non infecciosas. 

– Selección da información obtida en diferentes fontes, incluídas 

as TIC. 

– Aplicación das normas de seguridade propias do laboratorio de 

ciencias. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Aplicación das TIC. 

– Colaboración en tarefas colectivas. 

– Exposición e defensa das súas ideas. 

  Coñecer o vocabulario relacionado coa saúde e a 

enfermidade e utilizalo correctamente de acordo co nivel 

de complexidade traballado na aula. 

 Empregar diferentes fontes para seleccionar e analizar 

información científica, incorporando os resultados desta 

análise para formar unha opinión propia coherente. 

 Interpretar resultados de experiencias e observacións 

argumentando as súas afirmacións cun razoamento 

adecuado. 

 Preparar un informe que reflicta a metodoloxía aplicada e 

os resultados obtidos. 
   

BLOQUE 3: CONTIDOS  BLOQUE 3: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– O concepto de saúde e enfermidade. 

– Os factores de risco e o diagnóstico precoz. 

– As enfermidades infecciosas. 

– Os antibióticos e a resistencia das bacterias. 

– As enfermidades non infecciosas. 

– As enfermidades ambientais. 

– As doazós e os transplantes. 

– As defensas do organismo. 

– O sistema linfático. 

– O sistema inmune e a inmunidade. 

– A medicina do século XXI. 

  Describir as enfermidades infecciosas e non infecciosas 

máis importantes indicando a súa orixe e o seu posible 

tratamento e prevención. 

 Recoñecer o funcionamento das defensas corporais 

contra a infección destacando o funcionamento do 

sistema inmune. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Emprega o vocabulario descritivo da saúde e as 

enfermidades e úsao de forma correcta e con rigor cando 

se expresa verbalmente ou por escrito. Comunicación 

lingüística - Aprender a aprender. 

 Obtén e analiza a información científica necesaria, a 

partir da consulta de diferentes fontes. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

 Transmite a información que buscou e seleccionou, 

realizando debuxos, esquemas, presentacións, etc. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Argumenta unha opinión respecto a un tema específico 

sobre a saúde e a enfermidade utilizando a información 

analizada e integrando diferentes conceptos de forma 

rigorosa e coherente. Sentido de iniciativa e espírito 

emprendedor – Comunicación lingüística. 

 Elabora con coherencia un informe científico. C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario relacionado coa saúde 

e a enfermidade. Páx. 163, Act. 2. 

 Integra o vocabulario aprendido en textos de carácter 

científico. Páx. 147, Act. 2. 

 Busca o significado dalgúns termos no dicionario. Páx. 

149, Act. 4. 

 Consulta diferentes fontes sobre a resistencia das 

bacterias aos antibióticos. Páx. 149, Act. 7. 

 Selecciona a información proporcionada e analízaa para 

responder as actividades. Páx. 149, Act. 5. 

 Interpreta a información obtida e extrae conclusións 

sobre os temas traballados. Páx. 153, Act. 4. 

 Compara os datos encontrados cunha analítica de sangue. 

Páx. 160, Aprende a… 

 Interpreta a información que contén un mapa sobre a 

distribución da resistencia  de E. coli. Páx. 162, Act. 3. 

 Expresa a información que contén un texto sobre o 

descubrimento da penicilina. Páx. 161, Act. 2. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 153, Act. 1. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida a aparición das enfermidades ambientais. 

Páx. 151, Act. 8. 

 Deseña experimentos sinxelos, seguindo o método 

científico, para descartar a listaxe de hipóteses que se lle 

propoñen. Páx. 161, Act. 1. 

 Presenta un informe ordenado, claro, seguindo as pautas 

establecidas. Páx. 160, Aprender a... 

 Inclúe táboas de datos para mellorar a información do 

seu informe. Páx. 160, Aprende a... 

   

BLOQUE 2: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 2: DESCRITORES 

 Explica as características básicas das enfermidades 

infecciosas e non infecciosas. C. básicas en ciencias e 

tecnoloxía - Aprender a aprender. 

 Recoñece o papel dos sistemas linfático e inmune. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

  Explica algúns factores que interveñen na aparición de 

tumores. Páx. 151, Act. 6. 

 Enumera algunhas das enfermidades infecciosas máis 

comúns. Páx. 149, Act. 3. 

 Identifica e describe a importancia que teñen os 

antibióticos na loita contra as enfermidades infecciosas. 

Páx. 149 Act. 1. 

 Valora a organización do sistema sanitario en España. 

Páx. 147, Act. 3. 

 Recoñece as partes básicas do sistema linfático. Páx. 

155, Act. 1. 

 Distingue os dous tipos de respostas inmunes. Páx. 156, 

Act. 1. 

 Explica algunha aplicación da biomedicina. Páx. 159, 

Act. 4. 
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 Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– Definición do vocabulario científico relacionado coa enerxía 

interna da Tierra. 

– Procura, selección e análise de información sobre a 

xeodinámica interna. 

– Interpretación de táboas de datos e de gráficos estatísticos sobre 

sismos, volcáns e cordilleiras. 

– Determinación do epicentro dun terremoto a partir dos seus 

sismogramas. 

– Argumentación dos fenómenos relacionados coa enerxía 

interna da Terra. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Interpretación de mapas e bloques diagrama da xeosfera 

terrestre. 

 O método científico como liña de traballo na investigación 

experimental. 

– Proposición e valoración de hipóteses. 

– Argumentación de observacións. 

– Presentación de informes. 

– Utilización das tecnoloxías da información. 

– Participación en tarefas colectivas. 

  Utilizar o vocabulario propio dos fenómenos relacio-

nados coa enerxía interna da Terra, elaborando textos e 

explicacións claras e precisas. 

 Formarse unha opinión propia sólida e coherente a partir 

da información científica que buscou e analizou sobre a 

enerxía interna da Terra. 

 Propor, valorar e argumentar hipóteses propias e alleas 

relacionadas con fenómenos derivados da enerxía 

interna da Terra. 

 Elaborar un informe, en diferentes soportes, que reflicta o 

procedemento seguido e as conclusións alcanzadas. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

– A calor interna da Terra. 

– As placas litosféricas. 

– A actividade magmática no manto terrestre. 

– Os volcáns e os produtos que emiten. 

– A clasificación dos volcáns. 

– Os terremotos. Magnitude e intensidade. 

– As zonas sísmicas da Terra. 

– Os riscos volcánicos. Predición e prevención. 

– Os riscos sísmicos. Predición e prevención. 

– As cordilleiras. 

  Recoñecer a orixe e as características básicas dos 

fenómenos xeológicos producidos pola enerxía interna 

da Terra. 

 Identificar e valorar os riscos derivados da actividade 

sísmica e volcánica considerando a súa distribución no 

ámbito local e xeral. 

    TEMA 9    Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Recoñece o vocabulario específico dos procesos 

relacionados coa enerxía interna do planeta e úsao de 

forma correcta e con rigor, verbalmente ou por escrito. 

Comunicación lingüística - Aprender a aprender. 

 Localiza e selecciona a información sobre xeodinámica 

interna, a partir da consulta de diferentes fontes. Sentido 

de iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - 

Comunicación lingüística. 

 Expresa a información que buscou e seleccionou, 

realizando gráficos, debuxos, táboas, esquemas, presen-

tacións, etc. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Fórmase unha opinión propia respecto a diferentes temas 

relacionados coa dinámica interna do planeta utilizando a 

información analizada e integrando diferentes conceptos 

de forma rigorosa e coherente. Sentido de inicia. e 

espírito emprendedor – Comunicación lingüística. – 

Dixital. 

 Emite e avalía hipóteses argumentando as súas 

afirmacións. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor 

– Dixital - Comunicación lingüística. 

 Redacta un informe científico seguindo as pautas 

indicadas. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario relacionado coa 

enerxía interna da Terra. Páx. 183, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx. 167, Act. 2. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 179, Act. 6. 

 Consulta diferentes fontes para obter a información 

solicitada. Páx. 175, Act. 5. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 169, Act. 3. 

 Interpreta a información representada nun sismograma. 

Páx. 171, Act. 6. 

 Completa un debuxo sobre a determinación do epicentro 

dun sismo. Páx. 180, Aprende a… 

 Interpreta a información que contén un bloque diagrama 

da orixe dun sismo. Páx. 182, Act. 3. 

 Expresa a información que contén unha táboa de datos 

sobre erupcións volcánicas. Páx. 181, Act. 1. 

 Usa correctamente a información científica para 

formarse unha opinión propia sobre os riscos sísmicos. 

Páx. 177, Act. 2. 

 Argumenta unha afirmación sobre a relación que cre que 

existe entre as erupcións volcánicas e o clima. Páx. 169, 

Act. 6. 

 Propón unha hipótese sobre os danos sísmicos que se 

indican nun texto e contrasta as súas afirmacións 

buscando información complementaria. Páx. 182, Act. 3. 

 Presenta un informe ordenado e claro sobre os tipos de 

erupcións volcánicas. Páx. 181, Act. 1. 

 Inclúe un gráfico de elaboración propia para completar o 

seu iinforme. Páx. 180, Aprende a... 

 –   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

 Explica a orixe e o desenvolvemento de procesos 

orixinados pola enerxía interna da Terra. C. básicas en 

ciencias e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

 Recoñece os riscos derivados dos sismos e os terremotos. 

Sentido de iniciativa e espírito emprendedor - C. básicas 

en ciencias e tecnoloxía - Aprender a aprender. 

  Recoñece as placas litosféricas e os seus movmeentos 

relativos. Páx. 166, Act. 1. 

 Relaciona a viscosidade da lava e a explosividade dos 

volcáns. Páx. 173, Act. 2. 

 Diferencia os elementos característicos que ten un 

terremoto. Páx. 1171, Act. 2. 

 Recoñece as zonas sísmicas e volcánicas da Terra. Páx. 

173, Act. 1. 

 Enumera os riscos volcánicos e os riscos sísmicos. Páx. 

175, Act. 1. 

 Explica a predición e a prevención do risco sísmico e 

volcánico. Páx. 177, Act. 1. 
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 Estándares de Aprendizaxe e Competencias Clave   ●   Descritores 

 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

 Emprega os termos que son propios do modelado do 

relevo para expresarse verbalmente ou por escrito sobre 

os animais invertebrados. Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

 Consulta diferentes fontes para obter e seleccionar a 

información científica ou técnica necesaria. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

 Transmite a información que buscou e seleccionou, 

realizando cálculos, debuxos, esquemas, presentacións, 

etc. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

 Debate sobre as afirmacións de tipo científico que se lle 

propoñen manifestando unha opinión propia, utilizando a 

información analizada e integrando diferentes conceptos 

de forma rigorosa e coherente. Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor – Comunicación lingüística. 

  Define e comprende o vocabulario específico do 

modelado do relevo. Páx. 211, Act. 2. 

 Integra o vocabulario científico aprendido na resolución 

das actividades formuladas. Páx.210, Act. 4. 

 Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 187, Act. 3. 

 Consulta diferentes fontes para localizar a información 

solicitada. Páx. 193, Act. 3. 

 Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 187, Act. 7. 

 Interpreta a información obtida a partir dun mapa 

topográfico. Páx. 208, Aprende a… 

 Indica as variacións do caudal dun río a partir do seu 

hidrograma. Páx. 209, Act. 1. 

 Interpreta a información que contén unha imaxe 

relacionada co tema. Páx. 210, Act. 3. 

 Responde as preguntas con axuda de debuxos ou 

esquemas. Páx. 193, Act. 8. 

 Usa a información científica para formar unha opinión 

propia sobre o tema tratado. Páx. 189, Act. 4. 

 A información científica permítelle argumentar de 

maneira sólida e con coñecementos sobre os temas 

traballados. Páx. 209, Act. 2. 

   

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

 Describe as características dos axentes e os procesos 

xeolóxicos externos. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

 Diferencia o modelado do relevo que realiza cada un dos 

axentes xeolóxicos externos. Sentido de iniciativa e 

  Recoñece os factores que condicionan o relevo dunha 

rexión. Páx. 187, Act. 2. 

 Diferencia o transporte realizado por diferentes axentes 

xeolóxicos externos. Páx. 187, Act. 5. 

 Describe as características dos tres tipos de 

meteorización. Páx. 189, Act. 2. 

 Compara diferentes formas de erosión das augas 

superficiais. Páx. 191, Act. 1. 
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    TEMA 10                      Contidos   ●   Criterios de Avaliación 

 

BLOQUE 1: CONTIDOS  BLOQUE 1: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Utilización de vocabulario científico relacionado cos 

axentes xeológicos externos. 

– Selección e análise de información sobre o modelado do relevo. 

– Análise de bloques diagrama de relevos e interpretación de 

mapas topográficos. 

– Busca de información utilizando diferentes fontes incluíndo as 

TIC. 

– Coidado do material persoal e colectivo na aula e no 

laboratorio. 

– Interpretación de fotografías e debuxos de diferentes tipos de 

relevo. 

– Valoración dos riscos asociados aos axentes xeológicos 

externos. 

 Utilización das TIC na organización e a transmisión da 

información. 

– Integración das destrezas características do método científico. 

– Argumentación e proposición de hipóteses. 

– Elaboración de informes. 

– Participación en tarefas colectivas. 

  Coñecer o vocabulario específico dos axentes xeológicos 

externos e do modelado do relevo e utilizalo 

correctamente nun contexto científico. 

 Buscar e analizar información sobre o modelado do 

elevo, incorporando os resultados desta análise para 

formarse unha opinión propia sólida e coherente.da 

información científica que buscou e analizou sobre a 

enerxía interna da Terra. 

   

BLOQUE 4: CONTIDOS  BLOQUE 4: CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 Os axentes xeológicos externos. 

– Os factores que condicionan o relevo. 

– Os procesos xeológicos externos. 

– A meteorización. 

– A acción xeolóxica das augas superficiais. 

– As augas subterráneas e o relevo kárstico. 

.– A acción xeolóxica do xeo. 

– A acción xeolóxica do vento. 

  Coñecer os factores que condicionan o tipo de relevo 

dunha rexión e os procesos xeolóxicos externos que 

modelan o relevo. 

 Describir as formas de relevo orixinadas polos diferentes 

axentes xeológicos externos: as augas superficiais, o 

vento, o xeo, o mar e o ser humano. 

 Valorar o equilibrio e a conservación ambiental 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE   ●   DESCRITORES 

BLOQUE 1: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 1: DESCRITORES 

Emprega os termos que son propios do modelado do relevo 

para expresarse verbalmente ou por escrito sobre os 

animais invertebrados. Comunicación lingüística - 

Aprender a aprender. 

Consulta diferentes fontes para obter e seleccionar a 

información científica ou técnica necesaria. Sentido de 

iniciativa e espírito emprendedor – Dixital - Comunicación 

lingüística. 

Transmite a información que buscou e seleccionou, 

realizando cálculos, debuxos, esquemas, presentacións, 

etc. Sentido de iniciativa e espírito emprendedor – 

Comunicación lingüística – Aprender a aprender. 

Debate sobre as afirmacións de tipo científico que se lle 

propoñen manifestando unha opinión propia, utilizando a 

información analizada e integrando diferentes conceptos 

de forma rigorosa e coherente. Sentido de iniciativa e 

espírito emprendedor – Comunicación lingüística. 

 Define e comprende o vocabulario específico do modelado 

do relevo. Páx. 211, Act. 2. 

Integra o vocabulario científico aprendido na resolución das 

actividades formuladas. Páx.210, Act. 4. 

Relaciona con coherencia o vocabulario específico de 

diferentes ámbitos. Páx. 187, Act. 3. 

Consulta diferentes fontes para localizar a información 

solicitada. Páx. 193, Act. 3. 

Selecciona a información correcta e a analiza para 

responder as actividades. Páx. 187, Act. 7. 

Interpreta a información obtida a partir dun mapa 

topográfico. Páx. 208, Aprende a… 

Indica as variacións do caudal dun río a partir do seu 

hidrograma. Páx. 209, Act. 1. 

Interpreta a información que contén unha imaxe relacionada 

co tema. Páx. 210, Act. 3. 

Responde as preguntas con axuda de debuxos ou 

 esquemas. Páx. 193, Act. 8. 

Usa a información científica para formar unha opinión propia 

sobre o tema tratado. Páx. 189, Act. 4. 

A información científica permítelle argumentar de maneira 

sólida e con coñecementos sobre os temas traballados. 

Páx. 209, Act. 2. 

BLOQUE 4: ESTÁND. DE APRENDIZAXE E COMPET. CLAVE  BLOQUE 4: DESCRITORES 

Describe as características dos axentes e os procesos 

xeolóxicos externos. C. básicas en ciencias e tecnoloxía - 

Aprender a aprender. 

Diferencia o modelado do relevo que realiza cada un dos 

 Recoñece os factores que condicionan o relevo dunha 

rexión. Páx. 187, Act. 2. 

Diferencia o transporte realizado por diferentes axentes 

xeolóxicos externos. Páx. 187, Act. 5. 

Describe as características dos tres tipos de meteorización. 
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Recursos Didácticos 

Para cada tema os Recursos Didácticos dos que se dispón son os seguintes: 

1. Libro do Alumno e da Alumna 

O Libro do Alumno e da Alumna consta de 10 temas para o Terceiro Curso da Materia Bioloxía e Xeoloxía da 
Educación Secundaria Obrigatoria. 

2. Cadernos de Actividades 

Os Cadernos de Actividades serven para reforzar contidos básicos do Libro do Alumno e da Alumna. Por 
outro lado, en combinación co resto de materiais, constitúen un instrumento para atender as necesidades 
individuais do alumnado, xa que permiten practicar aqueles coñecementos que secuencian os distintos 
temas. 

3. Recursos Didácticos 

Enderezos da Internet. Cada tema dispón de enderezos da Internet que serven para reforzar e complementar os 
contidos, habilidades e competencias traballadas en cada tema. 

Actividades de Avaliación Inicial. Unha páxina de actividades deseñadas para avaliar os coñecementos previos do 
alumnado antes de iniciar o estudo de cada un dos temas. 

Actividades de Reforzo e Ampliación. Unha páxina de actividades de reforzo e outra de ampliación permiten consolidar 
os coñecementos dos contidos do tema e ampliar algúns aspectos importantes. 

Actividades de Avaliación Final. Dez preguntas seguindo o modelo das avaliacións de diagnóstico para a Educación 
Secundaria Obrigatoria permiten avaliar o nivel de logro de cada un dos Estándares de Aprendizaxe acadado polos 
alumnos. 

Recursos Organizativos 

A organización dos recursos materiais e persoais son un elemento básico para facer posible o 
desenvolvemento do proceso de aprendizaxe-ensino. Algunhas das decisións máis relevantes no uso dos 
recursos didácticos e organizativos serán:  

 Establecer os mecanismos de coordinación de responsabilidades educativas (os instrumentos, os espazos e tempos de dita coordinación). 
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Estableceranse as responsabilidades da comisión de coordinación pedagóxica, dos departamentos didácticos e dos equipos docentes en todas 
as medidas de  atención á diversidade. 

 Definición dos principios xerais sobre metodoloxía e didáctica para a atención á diversidade (tal como vimos na sección anterior). 

 Definición dos criterios para a asignación dos espazos e para a distribución dos tempos na organización das medidas de atención á 
diversidade. 

 En relación coa organización dos espazos: atenderanse tanto os procesos educativos que favorecen a individualización da aprendizaxe como aqueles 

que son máis socializadores. Primeiro, en relación cos espazos comúns (corredores, patios, aseos, biblioteca, aulas de usos múltiples, 

laboratorios...) procurarase que sexan accesibles para todos os alumnos que presenten deficiencias de calquera tipo... Segundo, o interior da aula 

habitual deberá facilitar a realización dunha diversidade de actividades. O mobiliario será adaptado, lixeiro e funcional.. 

 En relación coa distribución dos tempos: en canto ao horario dos alumnos: aínda respectando as normas impostas desde a administración 

educativa, a atención á diversidade esixe certa flexibilidade para agrupar horas de clase distintas das ordinarias. Deste xeito facilítase a realización 

de actividades interdisciplinares, de agrupamentos flexibles de reforzo, profundizacións...etc. En relación co horario dos profesores, deben 

establecerse uns tempos para a coordinación entre profesores de áreas distintas, e entre profesores de cursos diferentes. A coordinación do 

profesorado é un dos factores clave na organización e a eficacia da atención á diversidade.  

 Establecer os criterios para a organización e a selección dos materiais curriculares e outros recursos didácticos necesarios para a atención á 
diversidade.  

 En relación coa organización dos materiais curriculares para o alumnado (libros cartografías, material de laboratorio, instrumentos musicais, 

material para educación física...) deben terse en conta algúns criterios como: uso compartido por todos os alumnos, que non sexan 

discriminatorios, que sexan seguros e adaptados á idade dos alumnos, que non sexan prexudiciais para o medio ambiente... 

 En relación cos materiais curriculares para o profesorado: deben ser recursos útiles e prácticos para a elaboración e o desenvolvemento do proxecto 

curricular, e para a elaboración das programacións de aula. Debe terse en conta que estes materiais respecten a pluralidade de opcións didácticas 

que pode seguir o profesorado...   
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  6. ACTIVIDADES E ESTRATEXIAS DE ENSINO E APRENDIZAXE 

TERCEIRO CURSO 

TEMA 1. OS SERES VIVOS 

A introdución da composición dos seres vivos faise relacionando os principais bioelementos e biomoléculas con alimentos e substancias da 

contorna cotiá. 

As características da materia viva trabállanse a partir dun diagrama de sectores que mostra a proporción dos diferentes tipos de materia 

orgánica. 

As tres funcións vitais dos seres vivos introdúcense propondo unha colección de exemplos de accións coñecidas que se poden relacionar coa 

nutrición, a relación ou a reprodución. 

O estudo básico da célula faise con ilustracións que comparan a estrutura da célula procariota, a célula animal e a célula vexetal. 

A observación de células lévase a cabo utilizando o microscopio óptico e un material do contorno inmediato como, por exemplo, a cebola. 

TEMA 2. A ORGANIZACIÓN DO CORPO HUMANO 

Os niveis de organización do corpo humano introdúcense mediante un esquema que mostra a relación de inclusión que existe entre eles. 

A identificación e a función dos diferentes compoñentes celulares trabállase con fotografías das estruturas celulares que se representan nun 

debuxo xeral dunha célula. 

Os principais tecidos do corpo humano represéntanse nun debuxo que salienta as súas características e os órganos en que son característicos. 

Os aparellos e sistemas do corpo humano introdúcense con ilustracións en que se indica a súa localización corporal e os principais órganos 

que os compoñen. 

A exploración do corpo humano trabállase mediante fotografías que mostran os resultados dos principais métodos utilizados. 

TEMA 3. A NUTRICIÓN E O APARELLO DIXESTIVO 

A clasificación e as funcións dos nutrientes trabállanse mediante unha táboa que resume estas e outras características. 

A dieta equilibrada e os seus elementos introdúcese e trabállase interpretando a pirámide dos alimentos. 

A achega enerxética dos nutrientes practícase en problemas de cálculo de quilocalorías utilizadas en determinadas actividades. 

As principais enfermidades de orixe alimentaria preséntanse con ilustracións que mostran as súas consecuencias a nivel orgánico. 

A fisioloxía do proceso dixestivo introdúcese con esquemas que relacionan as características dos diferentes órganos coa súa función. 
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A composición dos alimentos trabállase experimentalmente identificando algúns nutrientes de alimentos cotiáns. 

TEMA 4. A REGULACIÓN DO MEDIO INTERNO 

A clasificación das células do sangue e dos vasos sanguíneos introdúcese interpretando as estruturas indicadas nunha colección de debuxos. 

A descrición da anatomía do corazón e da circulación do sangue compleméntase co estudo de ilustracións en que se indican as súas partes 

principais. 

As doenzas do aparello circulatorio analízanse desde o punto de vista da súa orixe e da súa prevención desenvolvendo hábitos de vida 

saudables. 

A fisioloxía do aparello respiratorio trabállase con esquemas que destacan os movementos respiratorios e o intercambio de gases nos 

alvéolos. 

Os efectos do tabaco sobre o organismo introdúcense con debuxos que comparan estruturas corporais sas e afectadas polos seus 

compoñentes. 

A excreción céntrase no estudo do aparello urinario mediante ilustracións que relacionan a súa anatomía coa súa fisioloxía. 

TEMA 5. PERCEPCIÓN E COORDINACIÓN 

A clasificación das neuronas e a propagación do impulso nervioso trabállanse con circuítos neuronais en que se poden diferenciar os seus 

elementos e as particularidades do seu funcionamento. 

As partes básicas do sistema nervioso introdúcense mediante ilustracións que indican a súa localización e as súas relacións. 

Os movementos involuntarios e voluntarios analízanse con circuítos neuronais sinxelos que permiten delimitar os elementos que interveñen. 

As drogas e os seus efectos sobre o sistema nervioso preséntanse analizando a actividade da codia cerebral e os tipos de dependencia. 

O funcionamento do sistema endócrino resúmese nun esquema que mostra un mecanismo de retroalimentación negativa. 

As enfermidades hormonais trabállanse con textos que describen os seus efectos, o seu tratamento e as súas posibles medidas de 

prevención. 

TEMA 6. PERCEPCIÓN E MOVEMENTO 

A relación entre os órganos dos sentidos e os receptores sensoriais trabállase con debuxos e fotografías en que se indican as neuronas 

sensitivas que participan. 

O funcionamento do ollo e do oído resúmese nunha ilustración en que podemos relacionar as estruturas presentes coas súas funcións 

específicas. 

O efecto da contracción e relaxación dos músculos pódese analizar nunha ilustración que mostra o traballo realizado por dous músculos 

antagonistas. 
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O esqueleto humano trabállase cun debuxo en que se indica o nome dos ósos e as súas relacións mediante as articulacións. 

O beneficio derivado do exercicio físico preséntase cunha listaxe de efectos sobre algunhas enfermidades de diferentes aparellos corporais. 

Os principais elementos do ollo recoñécense nunha disección de ollo de vaca. 

TEMA 7. REPRODUCIÓN HUMANA E SEXUALIDADE 

A estrutura do aparello reprodutor masculino e feminino introdúcese con esquemas que mostran a posición relativa dos diferentes órganos 

que os constitúen. 

O ciclo sexual feminino trabállase cun esquema que salienta a sucesión e a duración dos principais fenómenos que ocorren. 

O desenvolvemento fetal, a xestación e o parto preséntanse cunha colección de imaxes que representan as etapas máis características destes 

procesos. 

A análise dos métodos anticonceptivos céntrase na descrición das vantaxes e os inconvenientes que presentan cada un deles. 

A fecundación in vitro, como exemplo de técnica de reprodución asistida, preséntase nun esquema que mostra as principais etapas do 

proceso. 

O estudo das enfermidades de transmisión sexual realízase a nivel sintomático e de prevención, afondando especialmente no caso da sida. 

TEMA 8. SAÚDE E ENFERMIDADE 

A prevención das doenzas introdúcese mediante unha listaxe de factores de risco e factores sociais que condicionen o seu desenvolvemento. 

As enfermidades infecciosas trabállanse comentando as diferentes vías que permiten a transmisión dos microorganismos. 

Entre as enfermidades non infecciosas analízase a prevención do cancro presentando unha listaxe de hábitos recomendables. 

A importancia relativa dos transplantes realizados en España e a súa evolución temporal analízanse mediante os datos dunha táboa. 

O sistema linfático introdúcese cun esquema que presenta a localización dos principais órganos, vasos e ganglios linfáticos. 

O estudo do sistema inmune céntrase en diferenciar a súa resposta inespecífica da súa resposta específica recoñecendo algunhas das 

alteracións máis habituais que pode sufrir. 

A análise do sangue preséntase nunha actividade que se organiza segundo as etapas características do método científico. 

TEMA 9. A ENERXÍA INTERNA DA TERRA 

A distribución dos terremotos e os volcáns introdúcese a partir dun mapa que mostra as grandes placas da litosfera. 

A clasificación dos volcáns en función do tipo de erupción trabállase interpretando unha colección de imaxes. 

Os elementos dun terremoto e os conceptos de magnitude e intensidade aplícanse á interpretación do maremoto de Indonesia. 

Os riscos volcánicos trabállanse aplicando os conceptos de perigosidade, exposición e vulnerabilidade en casos concretos. 
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A valoración do risco sísmico introdúcese analizando un mapa do risco sísmico en España. 

A predición do risco volcánico e do risco sísmico trabállase considerando os distintos indicadores que anuncian estes fenómenos. 

A formación das cordilleiras de tipo andino e alpino preséntanse con bloques diagrama que mostran a interacción das placas involucradas. 

A determinación do epicentro dun terremoto practícase a partir da análise dos sismogramas obtidos en diferentes estacións sismolóxicas. 

TEMA 10. OS AXENTES XEOLÓXICOS EXTERNOS 

A relación que hai entre o relevo dunha paraxe e a natureza das rochas e os axentes externos pódese deducir analizando as fotografías 

correspondentes. 

Os diferentes tipos de meteorización introdúcense con ilustracións de materiais meteorizados polos diferentes axentes externos. 

A acción xeolóxica dun río represéntase nun bloque diagrama que permite identificar cada un dos procesos externos cunha parte do curso 

fluvial. 

O funcionamento dos acuíferos trabállase a partir dun corte xeolóxico que mostra as diferentes situacións que poden producirse e un bloque 

diagrama dun cárstico. 

A acción xeolóxica do xeo, do vento e do mar introdúcese con imaxes das estruturas de erosión e de sedimentación que orixinan estes 

axentes externos. 

A transformación do relevo realizada polo ser humano trabállase analizando algunhas das situacións máis frecuentes e as medidas estruturais 

que poden levarse a cabo para minimizar os impactos producidos. 

Os diferentes tipos de relevo de Galicia introdúcense cunha colección de fotografías acompañadas do correspondente texto descritivo. 

A evolución do solo trabállase cunha colección de imaxes que mostran a súa formación a partir da rocha nai. 

A alteración do solo fértil ponse en evidencia analizando a súa deforestación, desertización e desertificación. 

Os mapas topográficos aplícanse para interpretar o relevo dunha rexión interpretando a disposición das curvas de nivel. 
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7.-BIOLOXÍA-XEOLOXÍA 4º ESO 
 

 

7.1 Introdución 
Na Educación Secundaria Obrigatoria a materia de Bioloxía e Xeoloxía debe contribuír a que o alumnado adquira uns 

coñecementos e destrezas básicas que lle permitan adquirir unha alfabetización científica que faga posible a súa familiarización 

coa natureza e as ideas básicas da ciencia, e que axude á comprensión dos problemas a cuxa solución pode contribuír o 

desenvolvemento científico e tecnolóxico. O uso da metodoloxía científica permite xerar modelos que axudan a comprender 

mellor os fenómenos naturais, a predicir o seu comportamento e a actuar sobre eles en caso necesario, para mellorar as nosas 

condicións de vida. A construción destes modelos explicativos e preditivos leva a cabo a través de procedementos de procura, 

observación directa ou experimentación, e da formulación de hipótese que despois han de ser contrastadas. Por todo iso, tanto a 

Bioloxía como a Xeoloxía contribúen de forma fundamental a que os alumnos desenvolvan as competencias en ciencias e en 

tecnoloxía. O obxectivo é que os alumnos analicen o mundo natural desde a metodoloxía da ciencia e utilicen as Tecnoloxías da 

Información e da Comunicación para a procura de información, a presentación das súas observacións e a elaboración das súas 

conclusións.  

O ensino da Bioloxía e a Xeoloxía na Educación Secundaria Obrigatoria debe orientarse a través dun enfoque holístico que 

permita o tratamento de ambas as materias desde unha perspectiva integradora e gradual. Débese enfocar o desenvolvemento dos 

contidos desde o denominado currículo en espiral que asegure aprendizaxes significativas. Esta perspectiva evolutiva e global 

cobra maior importancia para cuarto curso onde se traballan os dúas grandes paradigmas da Bioloxía e a Xeoloxía (a Evolución 

das Especies e a Tectónica de Placas). A proposta metodolóxica específica debe permitir a integración e cohesión da Bioloxía e a 

Xeoloxía a través dunha visión globalizadora dos procesos naturais, onde o ser humano é outro elemento máis que inflúe e 

interactúa sobre o seu medioambiente.  

A particularidade esencial destas materias é o seu carácter eminentemente experimental, por esta razón, no 

desenvolvemento dos contidos curriculares adquiren unha especial relevancia os aspectos prácticos, ou máis relacionados con 

procedementos. Mediante o traballo experimental, mellóranse unha serie de capacidades de gran importancia, tales como a 

manipulación dos instrumentos de laboratorio, a organización do traballo experimental, o respecto polas normas de limpeza e 

seguridade, o traballo en equipo, a procura, a recollida e a análise da información, o establecemento de conclusións e a 

elaboración da información. Todas estas tarefas deben facilitar a aproximación dos estudantes aos conceptos científicos e á súa 
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mellor comprensión. A práctica cotiá destas materias ha de buscar un traballo compensado entre actividades que se desenvolvan 

na aula e as que teñan lugar no laboratorio, polo que ha de conseguirse unha diversificación e complementariedade entre unhas e 

outras.  

Xunto cos coñecementos que se inclúen no currículo de Bioloxía Xeoloxía 4º ESO e as estratexias do método científico, 

traballaranse igualmente a comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a argumentación en público e a comunicación 

audiovisual. Ademais, os alumnos deberán desenvolver actitudes conducentes á reflexión e a análise sobre os grandes avances 

científicos da actualidade, as súas vantaxes e as implicacións éticas que en ocasións exponse .  

 
7.2 Obxectivos da materia en 4º ESO 
 

Os obxectivos que deben conseguir os alumnos nesta materia, Bioloxía e Xeoloxía, desta etapa educativa son os seguintes:  

 Coñecer, entender e utilizar as estratexias e os conceptos básicos de Bioloxía e Xeoloxía para interpretar os fenómenos naturais. 

 Analizar e valorar as repercusións dos desenvolvementos tecnolóxicos e científicos e as súas aplicacións na vida e no medio 

ambiente.  

 Coñecer e aplicar as etapas do método científico na resolución de problemas. 

 Comprender e expresar mensaxes con contido científico utilizando a linguaxe oral e escrita con propiedade, interpretar 

diagramas, gráficas, táboas e expresións matemáticas elementais, así como saber comunicar argumentacións e explicacións no 

ámbito da ciencia.  

 Obter información sobre temas científicos mediante o uso de distintas fontes, incluídas as Tecnoloxías da Información e a 

Comunicación, valorala e empregala para fundamentar e orientar traballos sobre temas científicos.  

 Adoptar actitudes críticas fundamentadas no coñecemento para analizar, individualmente ou en grupo, cuestións científicas e 

tecnolóxicas. 

 Valorar a importancia da promoción da saúde persoal e comunitaria mediante a adquisición de actitudes e hábitos favorables.  

 Coñecer os principais riscos da sociedade actual en aspectos relacionados coa alimentación, o consumo, as drogodependencias e 

a sexualidade para poder saber enfrontarse a eles.  

 Comprender a importancia de utilizar os coñecementos das ciencias da natureza para satisfacer as necesidades humanas e 

participar na necesaria toma de decisións ao redor de problemas locais e globais aos que nos enfrontamos.  

 Coñecer e valorar as interaccións da ciencia e a tecnoloxía coa sociedade e o medio ambiente, con atención particular aos 
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problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade e a necesidade de procura e aplicación de solucións, suxeitas ao principio de 

precaución, para avanzar cara a un futuro sostible.  

 Recoñecer as achegas da ciencia ao pensamento humano ao longo da historia, apreciando as revolucións científicas que 

marcaron a evolución cultural da humanidade e as súas condicións de vida.  

 Recoñecer a diversidade natural como parte integrante do noso patrimonio natural e cultural, valorando a importancia que teñen 

o seu desenvolvemento e conservación. 
 
7.3 Unidades didácticas 
 

 Bloque 1. Célula, herdanza e evolución. 

Neste bloque desenvolveranse as seguintes unidades: 

      Unidade 1: A célula e os seus compoñentes 

Unidade 2. A división celular.  

Unidade 3. A herdanza xenética  

Unidade 4. ADN e proteínas. Biotecnoloxía 

      Unidade 5. A evolución biolóxica 

 
 Bloque 2. A dinámica da Terra 

Neste bloque desenvolveranse as seguintes unidades: 

      Unidade 6: A historia da Terra 

Unidade 7. Tectónica de placas 

Unidade 8. O relevo terrestre 

 

 Bloque 3. Ecoloxía e medio ambiente 

Neste bloque desenvolveranse as seguintes unidades: 

      Unidade 9: Os ecosistemas e os factores ecolóxicos 

Unidade 10. Dinámica dos ecosistemas 

Unidade 11. Recursos e residuos 

Unidade 12. O impacto humano nos ecosistemas 

 
7.3 Secuencia e temporalización  
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 Unidade 1-.  Semanas 5ª de setembro e 1ªde outubro 

 Unidade 2. -. Semanas 2ª, 3º  e 4ª de outubro 

 Unidade 3. -. Semanas , 1ª 2ª e 3ª de novembro  

 Unidade 4. -. Semanas, 4ª de novembro e 1ª e 2ª de decembro 

 Unidade 5. -. Semanas 2ª, 3ª e 4ª de  xaneiro 

 Unidade 7-. Semanas 1ª, 2ª  e 3ª de febreiro 

 Unidade 8. -. Semanas 4ª de febreiro, 1ª e 2ª de marzo 

 Unidade 9. -. Semanas 3ª e 4ª marzo e 1ª de abril 

 Unidade 9-. Semanas 3ª, 4ª  de abril e 1ª de maio  

 Unidade 10. -. Semanas 2ª e 3ª de maio 

 Unidade 11 -. Semana4ª de maio 

 Unidade 12: Semana 1ª de xuño  

 

 

7.4 Concreción e peso dos Elementos Curriculares da Materia, a súa relación con estándares de aprendizaxe 
avaliables da materia e mínimos esixibles para acadar unha avaliación positiva  
 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 f 

 h 

 B1.1. Célula 

procariota e célula 

eucariota: relacións 

evolutivas. Célula 

animal e célula 

vexetal: 

morfoloxía e 

función. 

 B1.1. Determinar as 

analoxías e as diferenzas 

na estrutura das células 

procariotas e eucariotas, 

e interpretar as relacións 

evolutivas entre elas.  

 BXB1.1.1. Compara a 

célula procariota e a 

eucariota, a animal e a 

vexetal, e recoñece a 

función dos orgánulos 

celulares e a relación entre 

morfoloxía e función. 

 Identifica as 

características máis 

importantes das células 

eucariotas (vexetais e 

animais) e procariotas, os 

seus orgánulos celulares 

,máis representativos, así 

como a súa función. 

 CAA 

 CMCCT 

 

 

 BXB1.1.2. Identifica tipos 

de células utilizando o 

 Recoñece os distintos 

tipos de célula 

 CD 

 CAA 

 TIC 

 CL 



85 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

microscopio óptico, 

micrografías e esquemas 

gráficos. 

empregando o 

microscopio óptico. 

 f 

 g 

 B1.2. Núcleo e 

ciclo celular. 

 B1.2. Identificar o 

núcleo celular e a súa 

organización segundo as 

fases do ciclo celular, a 

través da observación 

directa ou indirecta. 

 BXB1.2.1. Distingue os 

compoñentes do núcleo e a 

súa función segundo as 

etapas do ciclo celular. 

 É quen de describir os 

compoñentes do núcleo e 

as súas funcións 

 CCL 

 CAA 

 CL 

 TIC 

 g 

 f 

 B1.3. Cromatina e 

cromosomas. 

Cariotipo. 

 B1.3. Comparar a 

estrutura dos 

cromosomas e da 

cromatina. 

 BXB1.3.1. Recoñece as 

partes dun cromosoma 

utilizándoo para construír 

un cariotipo. 

 Identifica as partes dos 

cromosomas e constrúe un 

cariotipo. 

 CMCCT 

 CAA 

 CA 

 TIC 

 g 

 f 

 h 

 B1.4. Mitose e 

meiose: principais 

procesos, 

importancia e 

significado 

biolóxico. 

 B1.4. Formular e 

identificar os principais 

procesos que teñen lugar 

na mitose e na meiose, e 

revisar o seu significado 

e a súa importancia 

biolóxica. 

 BXB1.4.1. Recoñece as 

fases da mitose e meiose, 

diferenza ambos os 

procesos e distingue o seu 

significado biolóxico. 

 Describe as fases da 

mitose e meiose. 

 CMCCT 

 CAA 

 CA 

 TIC 

 g 

 f 

 h 

 B1.5. Ácidos 

nucleicos: ADN e 

ARN. 

 B1.5. Comparar os tipos 

e a composición dos 

ácidos nucleicos, e 

relacionalos coa súa 

función. 

 BXB1.5.1. Distingue os 

ácidos nucleicos e enumera 

os seus compoñentes. 

 Recoñece os ácidos 

nucleicos e os seus 

compoñentes 

 CAA 

 CSIEE 

 E 

 CA 

 g 

 h 

 B1.6. ADN e 

xenética molecular. 

Proceso de 

replicación do 

ADN. Concepto de 

xene. 

 B1.6. Relacionar a 

replicación do ADN coa 

conservación da 

información xenética. 

 BXB1.6.1. Recoñece a 

función do ADN como 

portador da información 

xenética, e relaciónao co 

concepto de xene. 

 Identifica o ADN como 

portador da información 

xenética e o xene como 

unidade de información 

 CAA 

 CMCCT 

 

 E 

 CA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 g 

 b 

 B1.7. Expresión da 

información 

xenética. Código 

xenético. 

 B1.7. Comprender e 

ilustrar como se expresa 

a información xenética, 

utilizando o código 

xenético e resolvendo 

problemas sinxelos. 

 BXB1.7.1. Ilustra os 

mecanismos da expresión 

xenética por medio do 

código xenético. 

 Describe, de forma sinxela 

a expresión xenética 

 CAA 

 CSIEE 

 E 

 CA 

 b 

 a 

 B1.8. Mutacións. 

Relacións coa 

evolución. 

 B1.8. Valorar e 

recoñecer o papel das 

mutacións na diversidade 

xenética, e comprender a 

relación entre mutación e 

evolución. 

 BXB1.8.1. Recoñece e 

explica en que consisten as 

mutacións e os seus tipos. 

 Comprende o concepto de 

mutación 

 CMCCT 

 CAA 

 TIC 

 CL 

 f 

 g 

 h 

 B1.9. Herdanza e 

transmisión de 

caracteres. 

Introdución e 

desenvolvemento 

das leis de Mendel. 

 B1.10. Base 

cromosómica da 

herdanza 

mendeliana. 

 B1.11. Aplicacións 

das leis de Mendel. 

 B1.9. Formular os 

principios da xenética 

mendeliana, aplicando as 

leis da herdanza na 

resolución de problemas 

sinxelos, e recoñecer a 

base cromosómica das 

leis de Mendel. 

 BXB1.9.1. Recoñece os 

principios básicos da 

xenética mendeliana e 

resolve problemas prácticos 

de cruzamentos con un ou 

dous caracteres. 

 Describe as leis de 

Mendel e resolve 

problemas sinxelos 

relacionados con elas.  

 CMCCT  

 CAA  

 CCEC 

 CL 

 CA 

 

 g  B1.12. Herdanza 

do sexo e herdanza 

ligada ao sexo. 

 B1.10. Diferenciar a 

herdanza do sexo e a 

ligada ao sexo, e 

establecer a relación 

entre elas. 

 BXB1.10.1. Resolve 

problemas prácticos sobre a 

herdanza do sexo e a ligada 

ao sexo. 

 Soluciona problemas 

sinxelos da herdanza 

ligada ao sexo 

 CAA 

 CSIEE 

 E 

 ECC 

 a 

 c 

 B1.13. Doenzas 

hereditarias máis 

 B1.11. Coñecer e 

identificar algunhas 

 BXB1.11.1. Identifica as 

doenzas hereditarias máis 

 Coñece algunhas das 

enfermidades xenética 

 CMCCT 

 CSC 

 ECC 

 TIC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 g 

 m 

frecuentes e o seu 

alcance social. 

doenzas hereditarias, a 

súa prevención e o seu 

alcance social. 

frecuentes e o seu alcance 

social, e resolve problemas 

prácticos sobre doenzas 

hereditarias, utilizando 

árbores xenealóxicas. 

máis importantes 

 Resolve problemas 

sinxelos utilizando as 

árbores xenealóxicas 

 f  B1.14. Técnicas da 

enxeñaría xenética. 

 B1.12. Identificar as 

técnicas da enxeñaría 

xenética: ADN 

recombinante e PCR. 

 BXB1.12.1. Diferenza 

técnicas de traballo en 

enxeñaría xenética. 

 Describe algunhas 

aplicacións da enxeñaría 

xenética 

 CMCCT 

 CSC  

 TIC 

 ECC 

 g 

 h 

 m 

 B1.15. Aplicacións 

da enxeñaría 

xenética. 

Biotecnoloxía. 

Bioética.  

 B1.13. Comprender e 

describir o proceso da 

clonación. 

 BXB1.13.1. Describe as 

técnicas de clonación 

animal, distinguindo 

clonación terapéutica e 

reprodutiva. 

 Especifica en que consiste 

a clonación 

 CSC 

 CSIEE 

 CAA 

 CA 

 E 

 a 

 c 

 g 

 B1.15. Aplicacións 

da enxeñaría 

xenética. 

Biotecnoloxía. 

Bioética. 

 B1.14. Recoñecer as 

aplicacións da enxeñaría 

xenética: organismos 

modificados 

xeneticamente (OMX). 

 BXB1.14.1. Analiza as 

implicacións éticas, sociais 

e ambientais da enxeñaría 

xenética. 

 Valora as implicacións 

éticas, sociais e 

ambientais da enxeñaría 

xenética 

 CSC 

 CSIEE 

 ECC 

 E 

 a 

 c 

 d 

 B1.15. Aplicacións 

da enxeñaría 

xenética. 

Biotecnoloxía. 

Bioética. 

 B1.15. Valorar e 

interpretar as aplicacións 

da tecnoloxía do ADN 

recombinante na 

agricultura, na gandaría, 

no ambiente e na saúde. 

 BXB1.15.1. Interpreta 

criticamente as 

consecuencias dos avances 

actuais no campo da 

biotecnoloxía. 

 Valora as consecuencias 

dos avances en 

biotecnoloxía. 

 CSC  ECC 

 a 

 c 

 g 

 h 

 B1.16. Orixe e 

evolución dos 

seres vivos. 

Hipóteses sobre a 

orixe da vida na 

Terra. 

 B1.16. Coñecer e 

describir as hipóteses 

sobre a orixe da vida e as 

probas da evolución. 

Comparar lamarckismo, 

darwinismo e 

 BXB1.16.1. Distingue as 

características 

diferenciadoras entre 

lamarckismo, darwinismo e 

neodarwinismo. 

 Enumera os principais 

puntos das teorías de 

Lamarck e Darwin 

 CMCCT 

 CAA 

 CL 

 EOE 

 TIC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 B1.17. Teorías da 

evolución. Feito e 

mecanismos da 

evolución. 

neodarwinismo. 

 g 

 h 

 B1.16. Orixe e 

evolución dos 

seres vivos. 

Hipóteses sobre a 

orixe da vida na 

Terra. 

 B1.17. Teorías da 

evolución. Feito e 

mecanismos da 

evolución. 

 B1.17. Comprender e 

establecer os 

mecanismos da 

evolución destacando a 

importancia da mutación 

e a selección. Analizar o 

debate entre 

gradualismo, 

saltacionismo e 

neutralismo. 

 BXB1.17.1. Establece a 

relación entre variabilidade 

xenética, adaptación e 

selección natural. 

 Comprende a importancia 

da variabilidade xenética 

para a adaptación ao 

medio 

 CAA  CL 

 g  B1.18. As árbores 

filoxenéticas no 

proceso de 

evolución. 

 B1.18. Interpretar 

árbores filoxenéticas, 

incluíndo a humana. 

 BXB1.18.1. Interpreta 

árbores filoxenéticas. 

 E quen de describir 

modelos sinxelos de 

árbores filoxenéticas 

 CAA  EOE 

 CA 

 g 

 h 

 b 

 B1.19. Evolución 

humana: proceso 

de hominización. 

 B1.19. Describir a 

hominización. 

 BXB1.19.1. Recoñece e 

describe as fases da 

hominización. 

 Explica os cambios máis 

significativos do proceso 

de hominización 

 CMCCT 

 CCL 

 CL 

 EOE 

 TIC 

 f 

 g 

 h 

 B2.1. Historia da 

Terra. Orixe da 

Terra. Tempo 

xeolóxico: ideas 

históricas sobre a 

idade da Terra. 

Principios e 

procedementos que 

permiten 

reconstruír a súa 

 B2.1. Recoñecer, 

compilar e contrastar 

feitos que amosen a 

Terra como un planeta 

cambiante.  

 BXB2.1.1. Identifica e 

describe feitos que amosen 

a Terra como un planeta 

cambiante, e relaciónaos 

cos fenómenos que suceden 

na actualidade.  

 Distingue algúns 

fenómenos responsables 

do cambio 

experimentado polo 

planeta Terra ao longo da 

súa historia 

 CMCCT 

 CCL 

 ECC 

 CL 



89 

 

 

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

historia. 

Utilización do 

actualismo como 

método de 

interpretación. 

 g  B2.1. Historia da 

Terra. Orixe da 

Terra. Tempo 

xeolóxico: ideas 

históricas sobre a 

idade da Terra. 

Principios e 

procedementos que 

permiten 

reconstruír a súa 

historia. 

Utilización do 

actualismo como 

método de 

interpretación. 

 B2.2. Rexistrar e 

reconstruír algúns dos 

cambios máis notables 

da historia da Terra, e 

asocialos coa súa 

situación actual. 

 BXB2.2.1. Reconstrúe 

algúns cambios notables na 

Terra, mediante a 

utilización de modelos 

temporais a escala e 

recoñecendo as unidades 

temporais na historia 

xeolóxica. 

 Describe algúns dos 

cambios máis importantes 

da historia da Terra 

 CMCCT  EOE 

 g 

 h 

 B2.2. Eóns, eras 

xeolóxicas e 

períodos 

xeolóxicos: 

situación dos 

acontecementos 

xeolóxicos e 

biolóxicos 

importantes.  

 B2.3. Categorizar e 

integrar os procesos 

xeolóxicos máis 

importantes da historia 

da Terra. 

 BXB2.3.1. Discrimina os 

principais acontecementos 

xeolóxicos, climáticos e 

biolóxicos que tiveron 

lugar ao longo da historia 

da Terra, e recoñece algúns 

animais e plantas 

característicos de cada era. 

 Distingue os cambios 

ambientais e xeolóxicos 

máis importantes que 

ocorreron na historia da 

Terra 

 CAA 

 

 CL 

 CA 

 f  B2.3. Os fósiles 

guía e o seu 

emprego para a 

datación e o estudo 

 B2.4. Recoñecer e datar 

eóns, eras e períodos 

xeolóxicos, utilizando o 

coñecemento dos fósiles 

 BXB2.4.1. Relaciona algún 

dos fósiles guía máis 

característico coa súa era 

 Identifica algún fósil guía 

característico de cada era 

xeolóxica 

 CAA 

 CSIEE 

 CL 

 E 

 TIC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

de procesos 

xeolóxicos. 

guía. xeolóxica. 

 e 

 f 

 B2.4. 

Interpretación de 

mapas 

topográficos e 

realización de 

perfís topográficos. 

Interpretación e 

datación de 

procesos 

representados en 

cortes xeolóxicos. 

 B2.5. Interpretar cortes 

xeolóxicos sinxelos e 

perfís topográficos como 

procedemento para o 

estudo dunha zona ou 

dun terreo. 

 BXB2.5.1. Interpreta un 

mapa topográfico e fai 

perfís topográficos.. 

 É quen de realizar  perfís 

topográficos sinxelos 

 CAA  CL 

 EOE 

 BXB2.5.2. Resolve 

problemas sinxelos de 

datación relativa, aplicando 

os principios de 

superposición de estratos, 

superposición de procesos e 

correlación. 

 Analiza e interpreta  a 

información  de cortes 

xeolóxicos sinxelos 

 CAA 

 CMCCT 

 CL 

 EOE 

 CA 

 g  B2.5. Estrutura e 

composición da 

Terra. Modelos 

xeodinámico e 

xeoquímico. 

 B2.6. Comprender e 

comparar os modelos 

que explican a estrutura e 

a composición da Terra. 

 BXB2.6.1. Analiza e 

compara os modelos que 

explican a estrutura e a 

composición da Terra. 

 Representa as zonas máis 

salientables do interior da 

Terra indicando algunha 

característica. 

 CAA  CL 

 EOE 

 TIC 

 g 

 f 

 B2.5. Estrutura e 

composición da 

Terra. Modelos 

xeodinámico e 

xeoquímico. 

 B2.6. A tectónica 

de placas e as súas 

manifestacións. 

Evolución 

histórica da deriva 

continental á 

tectónica de 

placas. 

 B2.7. Combinar o 

modelo dinámico da 

estrutura interna da Terra 

coa teoría da tectónica de 

placas. 

 BXB2.7.1. Relaciona as 

características da estrutura 

interna da Terra e asóciaas 

cos fenómenos superficiais. 

 Vincula os fenómenos 

superficiais que acontecen 

na Terra coa estrutura 

interna do planeta. 

 CMCCT  CL 

 TIC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 g  B2.6. A tectónica 

de placas e as súas 

manifestacións. 

Evolución 

histórica da deriva 

continental á 

tectónica de 

placas. 

 B2.8. Recoñecer as 

evidencias da deriva 

continental e da 

expansión do fondo 

oceánico. 

 BXB2.8.1. Expresa 

algunhas evidencias actuais 

da deriva continental e da 

expansión do fondo 

oceánico. 

 Recoñece fenómenos 

actuais relacionados coa 

deriva continental 

 CAA 

 CCL 

 CL 

 EOE 

 

 g  B2.6. A tectónica 

de placas e as súas 

manifestacións. 

Evolución 

histórica da deriva 

continental á 

tectónica de 

placas. 

 B2.9. Interpretar algúns 

fenómenos xeolóxicos 

asociados ao movemento 

da litosfera e 

relacionalos coa súa 

situación en mapas 

terrestres. Comprender 

os fenómenos naturais 

producidos nos contactos 

das placas. 

 BXB2.9.1. Coñece e 

explica razoadamente os 

movementos relativos das 

placas litosféricas. 

 Describe de forma sinxela 

os movementos das placas 

litosféricas. 

 CAA  CL 

 EOE 

 CA 

 BXB2.9.2. Interpreta as 

consecuencias dos 

movementos das placas no 

relevo. 

 Nomea as consecuencias 

máis importantes do 

movemento das placas 

 CMCCT 

 CCL 

 CL 

 EOE 

 g 

 h 

 B2.6. A tectónica 

de placas e as súas 

manifestacións. 

Evolución 

histórica da deriva 

continental á 

tectónica de 

placas. 

 B2.10. Explicar a orixe 

das cordilleiras, os arcos 

de illas e os oróxenos 

térmicos. 

 BXB2.10.1. Identifica as 

causas dos principais 

relevos terrestres. 

 Describe as causas máis 

importantes dos principais 

relevos terrestres. 

 CMCCT  CL 

 EOE 

 CA 

 g  B2.6. A tectónica 

de placas e as súas 

manifestacións. 

Evolución 

histórica da deriva 

continental á 

 B2.11. Contrastar os 

tipos de placas 

litosféricas e asociarlles 

movementos e 

consecuencias. 

 BXB2.11.1. Relaciona os 

movementos das placas con 

procesos tectónicos. 

 Nomea as consecuencias 

máis importantes do 

movemento das placas 

 CAA 

 

 CL 

 EOE 

 CA 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

tectónica de 

placas. 

 g 

 b 

 B2.7. Evolución do 

relevo como 

resultado da 

interacción da 

dinámica externa e 

interna. 

 B2.12. Analizar que o 

relevo, na súa orixe e na 

súa evolución, é 

resultado da interacción 

entre os procesos 

xeolóxicos internos e 

externos. 

 BXB2.12.1. Interpreta a 

evolución do relevo baixo a 

influencia da dinámica 

externa e interna. 

 Identifica a 

transformación do relevo 

como consecuencia da 

dinámica interna e externa 

do planeta 

 CAA 

 CSIEE 

 E 

 CL 

 TIC 

 f 

 h 

 B3.1. 

Compoñentes e 

estrutura do 

ecosistema: 

comunidade e 

biótopo. Hábitat e 

nicho ecolóxico. 

 B3.1. Explicar os 

conceptos de ecosistema, 

biótopo, poboación, 

comunidade, ecotón, 

hábitat e nicho 

ecolóxico. 

 BXB3.1.1. Identifica o 

concepto de ecosistema e 

distingue os seus 

compoñentes. 

 BXB3.1.2. Analiza as 

relacións entre biótopo e 

biocenose, e avalía a súa 

importancia para manter o 

equilibrio do ecosistema. 

 Describe o concepto de 

ecosistema,  identifica os 

seus compoñentes e 

analiza as relacións que se 

establecen entre eles. 

 CMCCT 

 CAA 

 CSIEE 

 CCL 

 E 

 EOE 

 TIC 

 

 

 

 g 

 b 

 f 

 B3.2. Factores 

ambientais e seres 

vivos. Factores 

limitantes e 

adaptacións. 

Límite de 

tolerancia. 

 B3.2. Comparar 

adaptacións dos seres 

vivos a diferentes 

medios, mediante a 

utilización de exemplos. 

 BXB3.2.1. Interpreta as 

adaptacións dos seres vivos 

a un ambiente determinado, 

relacionando a adaptación 

co factor ou os factores 

ambientais desencadeantes 

deste. 

 Distingue algunhas 

adaptacións dos seres 

vivos a distintos medios  

 CSC 

 CAA 

 E 

 ECC 

 a 

 b 

 B3.2. Factores 

ambientais e seres 

vivos. Factores 

limitantes e 

adaptacións. 

Límite de 

 B3.3. Categorizar os 

factores ambientais e a 

súa influencia sobre os 

seres vivos, e recoñecer 

o concepto de factor 

limitante e límite de 

 BXB3.3.1. Recoñece os 

factores ambientais que 

condicionan o 

desenvolvemento dos seres 

vivos nun ambiente 

determinado, e valora a súa 

importancia na 

 Relaciona os distintos 

biotopos cos seres vivos 

que habitan neles. 

 CMCCT 

 CAA 

 CL 

 EOE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

tolerancia. tolerancia. conservación deste. 

 g 

 f 

 B3.3. Relacións 

intraespecíficas e 

interespecíficas. 

Influencia na 

regulación dos 

ecosistemas. 

 B3.4. 

Autorregulación 

do ecosistema, da 

poboación e da 

comunidade. 

 B3.4. Identificar as 

relacións intraespecíficas 

e interespecíficas como 

factores de regulación 

dos ecosistemas. 

 BXB3.4.1. Recoñece e 

describe relacións e a súa 

influencia na regulación 

dos ecosistemas, 

interpretando casos 

prácticos en contextos 

reais. 

 Partindo de exemplos de 

ecosistemas españois 

describe como se 

autorregulan. 

 CMCCT  ECC 

 f 

 h 

 B3.5. Relacións 

tróficas: cadeas e 

redes. 

 B3.5. Explicar os 

conceptos de cadeas e 

redes tróficas. 

 BXB3.5.1. Recoñece os 

niveis tróficos e as súas 

relacións nos ecosistemas, e 

valora a súa importancia 

para a vida en xeral e o 

mantemento destas. 

 Interpreta cadeas e redes 

tróficas 

 CAA 

 CSC  

 CCL 

 CL 

 ECC 

 a 

 c 

 g 

 B3.6. Dinámica do 

ecosistema. 

 B3.7. Ciclo da 

materia e fluxo da 

enerxía. 

 B3.8. Pirámides 

ecolóxicas. 

 B3.9. Ciclos 

bioxeoquímicos e 

sucesións 

ecolóxicas. 

 B3.6. Expresar como se 

produce a transferencia 

de materia e enerxía ao 

longo dunha cadea ou 

rede trófica, e deducir as 

consecuencias prácticas 

na xestión sustentable 

dalgúns recursos por 

parte do ser humano. 

 BXB3.6.1. Compara as 

consecuencias prácticas na 

xestión sustentable dalgúns 

recursos por parte do ser 

humano, e valora 

criticamente a súa 

importancia. 

 É quen de describir de 

forma sinxela e dinámica 

dun ecosistema e a 

importancia da súa xestión 

sustentable. 

 CSC 

 CCEC 

 CL 

 EOE 

 ECC 

 a 

 c 

 B3.10. Eficiencia 

ecolóxica e 

 B3.7. Relacionar as 

perdas enerxéticas 

 BXB3.7.1. Establece a 

relación entre as 

 Define o concepto de 

eficiencia enerxética 

 CAA  EOE 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 m aproveitamento 

dos recursos 

alimentarios. 

Regra do 10 %. 

producidas en cada nivel 

trófico co 

aproveitamento dos 

recursos alimentarios do 

planeta desde un punto 

de vista sustentable. 

transferencias de enerxía 

dos niveis tróficos e a súa 

eficiencia enerxética. 

 a 

 c 

 B3.11. Actividade 

humana e medio 

ambiente. 

Impactos e 

valoración das 

actividades 

humanas nos 

ecosistemas. 

Consecuencias 

ambientais do 

consumo humano 

de enerxía. 

 B3.12. Os recursos 

naturais e os seus 

tipos. A 

superpoboación e 

as súas 

consecuencias: 

deforestación, 

sobreexplotación, 

incendios, etc. 

 B3.8. Contrastar 

algunhas actuacións 

humanas sobre diferentes 

ecosistemas, valorar a 

súa influencia e 

argumentar as razóns de 

certas actuacións 

individuais e colectivas 

para evitar a súa 

deterioración.  

 BXB3.8.1. Argumenta 

sobre as actuacións 

humanas que teñen unha 

influencia negativa sobre os 

ecosistemas: 

contaminación, 

desertización, esgotamento 

de recursos, etc. 

 BXB3.8.2. Defende e 

conclúe sobre posibles 

actuacións para a mellora 

ambiental e analiza desde 

distintos puntos de vista un 

problema ambiental do 

contorno próximo, elabora 

informes e preséntaos 

utilizando distintos medios. 

 Distingue as actuacións 

positivas e negativas sobre 

o medio ambiente 

 CSC 

 CCL 

 CCEC 

 

 CL 

 ECC 

 

 b 

 f 

 B3.13. Os residuos 

e a súa xestión. 

Coñecemento de 

técnicas sinxelas 

para coñecer o 

grao de 

 B3.9. Concretar procesos 

de tratamento de 

residuos e describir a 

xestión que dos residuos 

se fai no seu contorno 

próximo. 

 BXB3.9.1. Describe os 

procesos de tratamento de 

residuos, e valora 

criticamente a súa recollida 

selectiva. 

 Distingue os tipos de 

residuos máis habituais e 

valora a súa recollida 

selectiva. 

 CSC 

 CSIEE 

 E 

 ECC 

 CL 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

contaminación e 

depuración 

ambiental. 

 m 

 c 

 a 

 B3.13. Os residuos 

e a súa xestión. 

Coñecemento de 

técnicas sinxelas 

para coñecer o 

grao de 

contaminación e 

depuración 

ambiental. 

 B3.10. Contrastar 

argumentos a favor da 

recollida selectiva de 

residuos e a súa 

repercusión a nivel 

familiar e social. 

 BXB3.10.1. Argumenta os 

proles e os contras da 

reciclaxe e da reutilización 

de recursos materiais. 

 Expresa as vantaxes e 

inconvenientes da 

reciclaxe e da 

reutilización dos recursos  

 CSC 

  CAA 

 EOE 

 CA 

 ECC 

 a 

 g 

 B3.14. Uso de 

enerxías 

renovables como 

factor fundamental 

para un 

desenvolvemento 

sustentable. 

Consecuencias 

ambientais do 

consumo humano 

de enerxía. 

 B3.11. Asociar a 

importancia da 

utilización de enerxías 

renovables no 

desenvolvemento 

sustentable. 

 BXB3.11.1. Destaca a 

importancia das enerxías 

renovables para o 

desenvolvemento 

sustentable do planeta. 

 Describe os tipos de 

enerxías  renovables e a 

súa importancia para o 

desenvolvemento 

sustentable do planeta 

 CSC 

 CCL 

 CL 

 TIC 

 ECC 

 b 

 c 

 e 

 f 

 g 

 B4.1. Método 

científico. 

Elaboración de 

hipóteses, e 

comprobación e 

argumentación a 

partir da 

experimentación 

ou a observación. 

 B4.1. Planear, aplicar, e 

integrar as destrezas e as 

habilidades propias do 

traballo científico. 

 BXB4.1.1. Integra e 

aplica as destrezas 

propias dos métodos da 

ciencia. 

 

 Planifica de forma 

coherente no seu traballo os 

pasos dos métodos da 

ciencia e é capaz de 

traballar en equipo, 

utilizando a terminoloxía 

científica como parte do seu 

vocabulario 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 CL 

 EOE 

 E 

 ECC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 b 

 e 

 f 

 g 

 h 

 B4.1. Método 

científico. 

Elaboración de 

hipóteses, e 

comprobación e 

argumentación a 

partir da 

experimentación 

ou a observación. 

 B4.2. Elaborar hipóteses 

e contrastalas a través da 

experimentación ou da 

observación e a 

argumentación. 

 BXB4.2.1. Utiliza 

argumentos que 

xustifiquen as hipóteses 

que propón. 

 Argumenta de xeito 

coherente as hipóteses que 

propón 

 CAA 

 CCL 

 CMCCT 

 CL 

 EOE 

 

 b 

 e 

 f 

 h 

 o 

 B4.2. Artigo 

científico. Fontes 

de divulgación 

científica.  

 B4.3. Discriminar e 

decidir sobre as fontes de 

información e os 

métodos empregados 

para a súa obtención. 

 BXB4.3.1. Utiliza fontes 

de información, 

apoiándose nas TIC, para 

a elaboración e a 

presentación das súas 

investigacións. 

 Extrae información de 

diversas fontes, 

especialmente as TICs, e 

usa esta información para 

elaborar  a presentación dos 

seus traballos  

 CAA 

 CCL 

 CMCCT  

 CD 

 CL 

 EOE 

 CA 

 TIC 

 a 

 b 

 c 

 d 

 g 

 B4.3. Proxecto de 

investigación: 

organización. 

Participación e 

colaboración 

respectuosa no 

traballo individual 

e en equipo. 

Presentación de 

conclusións. 

 B4.4. Participar, valorar 

e respectar o traballo 

individual e en grupo. 

 BXB4.4.1. Participa, 

valora e respecta o 

traballo individual e en 

grupo. 

 Valora e  respecta as 

opinións dos demais  no 

traballo individual e 

colectivo. 

 CAA 

 CSC 

 CSIEE 

 ECC 

 

 a 

 b 

 d 

 e 

 g 

 h 

 B4.3. Proxecto de 

investigación: 

organización. 

Participación e 

colaboración 

respectuosa no 

traballo individual 

 B4.5. Presentar e 

defender en público o 

proxecto de 

investigación realizado. 

 BXB4.5.1. Deseña 

pequenos traballos de 

investigación sobre 

animais e/ou plantas, os 

ecosistemas do seu 

contorno ou a 

alimentación e a nutrición 

 Realiza traballos de 

investigación, 

argumentándoos diante dos 

seus compañeiros 

 Expresa, utilizando a 

terminoloxía e adecuada, 

ideas propias baseadas no 

 CCL 

 CSIEE 

 CD 

 CMCCT 

 CL 

 EOE 

 TIC 
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Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Grao mínimo de 

consecución dos 

estándares 

Competencias 

Clave 

Elementos 

Transversais 

 o e en equipo. 

Presentación de 

conclusións. 

humana, para a súa 

presentación e a súa 

defensa na aula. 

 BXB4.5.2. Expresa con 

precisión e coherencia as 

conclusións das súas 

investigacións, tanto 

verbalmente como por 

escrito. 

método científico 

 

 

 

 
 
7.5 Concrecións da Metodoloxía Didáctica que require a Materia 

 

 

 A aprendizaxe desta área debe ter en conta tanto a concepción teórica e dedutiva coma a indutiva, sendo o 

desenvolvemento do currículo un elemento integrador das dúas visións da aprendizaxe. 

 

 É fundamental que  axude ao alumno  a adquirir os recursos necesarios para a resolución de problemas que se derivan da 

vida cotiá e afrontar a súa resolución de forma obxectiva, favorecendo a adopción de actitudes de flexibilidade, coherdanza, 

sentido crítico, rigor intelectual, respecto e tolerancia. 

 A materia Promoción de estilos de vida saudables debe de contribuír ao desenvolvemento e adquisición das distintas 

capacidades dos obxectivos xerais de etapa. 

Teranse  en conta os seguintes aspectos: 
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- Procurarase a integración das distintas experiencias e aprendizaxes 

- Adaptarase aos diferentes ritmos de aprendizaxe.  

- Favorecerase a capacidade de que os alumnos aprendan por si mesmos 

- Promoverase o traballo en equipo 

- Será fundamentalmente comunicativa, inclusiva, activa e participativa 

- Estará dirixida ao logro dos obxectivos xerais da etapa e das competencias claves. 

- Promoverase unha aprendizaxe construtiva, relacionando os contidos, tanto conceptuais coma procedimentais, de 

forma que cada un sexa consecuencia ou se apoie noutro anterior e, á súa vez, constitúa a base para outros 

seguintes. 

- Conseguirase unha aprendizaxe significativa, tratando os temas de forma que os coñecementos poidan ser aplicados 

ó entendemento do contorno natural próximo ós alumnos ben sexa porque conviven con este contorno ou porque 

forman parte dunha cultura científica moderna. 

 

 Así mesmo, preténdese que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente 

adquiridos e da realidade cotiá e intereses próximos ó alumno. É por iso que en todos os casos en que é posible se parte de 

realidades e exemplos que lle son coñecidos, de forma que se implique activamente na construción da súa propia 

aprendizaxe. 

 

Intentarase espertar no alumnado o seu interese e desexo de aprender cousas novas. 

 Cada unha das unidades iniciarase con estratexias de motivación valorando os coñecementos previos. A continuación 

avanzarase con actividades que permitan a adquisición de novos contidos para incluír posteriormente actividades de 

consolidación e aplicación do aprendido. 
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 Como procedemento didáctico daráselle prioridade a aplicación práctica dos contidos. Así, as clases terán un carácter 

eminentemente práctico. Os alumnos traballarán habitualmente con: 

- Retroproxector: imáxenes, simulacións, vídeos... 

- prensa 

- guías 

- internet 

- material de laboratorio 

- material do entorno próximo 

O alumno comprobará o  interese e utilidade do aprendido mediante a resolución de problemas en contextos da vida real. 

 

PROXECTO RÍOS (Encadrado no bloque 3 de ecoloxía e medio ambiente) 

 

 Este proxecto, no que veñen participando os alumnos de 4º ESO dende hai 10 anos neste Centro, acerca ao alumnado 

á realidade do ecosistema río e lle permite determinar, dun xeito práctico, o estado no que se atopa.  

 Realizan mediciones físicas e químicas como: temperatura da auga, pH, velocidade, transparencia, caudal. Toman 

muestras de agua para observar a presencia de macroinvertebrados (algúns ca axuda de lupas) e despois proceden a súa 

identificación manexando claves.Con todos estes datos dan unha valoración do estado no que se atopa o río. 

  Aproveitase a saída para facer unha recollida de lixo selectiva e concienciar da necesidad de cuidar e presevar o 

medio ambiente. 

  Utilizan outras claves por exemplo as de árbores e, entre todos, determinan as máis comúns. As que atopamos no 

entorno do río e tamén as que observamos na camiñata de ida e volta ao Centro. 
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8.-TRATAMENTO DO FOMENTO DA LECTURA  

A contribución do noso Departamento ó fomento da lectura contempla tres liñas de actuación: 

 Reforzo da comprensividade 

-manexando repertorios léxicos técnicos da materia e reforzando desde as aulas o uso de diversas fontes bibliográficas como dicionarios 

específicos, claves, mapas, gráficos e estadísticas 

-realizando actividades de ampliación e reforzo que supoñan o traballo sobre textos, ben realizado de xeito colectivo, ben con carácter 

individual, pero sobre o que sempre se procurará verificar o nivel de comprensión acadado. 

-seleccionando ben as lecturas para evitar que se produzan discordancias entre o nivel lector do alumnado e as esixencias dos textos.  

 

 A creación dun lector autónomo e cun perfil de preferencias lectoras particular e independente 

-procurando desterrar a aprendizaxe memorística en aras da significatividade, deseñando actividades nas que o que se requira sexa máis a 

asimilación de ideas e conceptos e a súa aplicación a contextos diversos, que a simple fixación dos mesmos. 

 

 A estimulación de hábitos de investigación que supoñan o manexo de textos de diversas tipoloxías e en diversos formatos 

-empregando na aula e recomendando nos traballos que se propoñan variedade nas fontes de información: monografías, libros divulgativos, 

prensa diaria ou especializada…e en diversos formatos: CD-ROM, Internet, etc. 

 

Este ano traballaremos dentro do Proxecto Lector dun xeito máis activo. Nas reunións do departamento no mes de setembro, en colaboración co profesorado 

que leva a biblioteca e o proxecto lector, determinaremos os libros, novelas, cómic que nos parecen axeitados para os alumnos de cada nivel.   
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9.-TRATAMENTO E FOMENTO DAS TIC 

 

Desde o noso Departamento fomentaremos o emprego das TIC facendo destas ferramentas un recurso básico para o desenvolvemento do noso 

traballo: 

 -Nos cursos inferiores empregaremos xunto a textos convencionais, textos de tipo audiovisual e interactivo, sempre dando pautas para o seu correcto 

aproveitamento, permitindo que o texto audiovisual sexa ás veces unha introdución ao tema, ou un xeito de abrir aspectos do currículo insuficientemente 

tratados ou demasiado complexos ou abstractos para seren presentados ao través de textos bibliográficos. As temáticas que permitan o emprego deste recurso 

xerarán unidades didácticas que o alumnado poderá desenvolver ben empreñando formatos ordinarios (fichas de traballo) ou actividades atopadas e a resolver 

na Rede. 

 -En calquera nivel e, sobre todo, nos superiores recorreremos á posibilidade de planificar a aula contando co canón e os recursos didácticos na Internet, 

sempre que as cuestións a tratar así o requiran en razón da súa actualidade ou da superioridade do material didáctico atopado. 

 

 -Determinadas unidades didácticas incorporarán entre as súa bibliografía enderezos de Internet. 

 

 -Tamén se recorrerá aos buscadores da rede para resolver dúbidas ou procuras puntuais, especialmente se as cuestións a tratar son temas de 

actualidade nos medios de comunicación nun momento dado. 

 

 -Recomendaremos a realización de proxectos de investigación que supoñan o manexo das ferramentas básicas das TIC ( procesadores de textos, 

buscadores de Internet…). 

 

 -Recomendaremos que con carácter opcional se expoñan traballos que empreguen aplicacións de “presentación” como o POWER-POINT. 

 

 -Fomentaremos a participación do alumnado en experiencias de aprendizaxe ou certames de carácter cultural on-line relacionados coa materia e 

promovidos desde institucións ou organizacións con presenza na rede.  

 

O curso pasado o Centro entrou a participar no proxecto de libro dixital E-Dixgal no 1º da ESO e este ano continúa a súa implantación en 2ºda ESO. 
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 No Departamento decimos non participar no proxecto, non abstante os alumnos poderán utilizar os ordenadores que lle foron distribuídos, a nivel 

persoal, para traballar as TIC dentro das materias impartidas dende este departamento. 

 10.-TRATAMENTO E FOMENTO DA CONVIVENCIA NO CENTRO 

 

O Departamento de Bioloxía e Xeoloxía comprométese ao seguimento das directrices marcadas no Plan de Convivencia. Alén diso, 

consideramos que dentro do ámbito da nosa materia e en relación con aspectos básicos do currículo, poden traballarse asuntos fundamentais 

para a convivencia como o respecto ao material do Centro, o coidado do laboratorio e todo o que alí poden manipular para que o podan 

disfrutar os alumnos vindeiros, a observancia de normas básicas na relación interpersoal e o respecto pólo entorno e pólos seres vivo. 

 

11.-CONTRIBUCIÓN DA MATERIA AO PROXECTO LINGÜÍSTICO 

 

O Departamento, en cumprimento das disposicións da Lei de Normalización Lingüística, emprega a lingua galega como lingua vehicular 

nas aulas, utilizando ademais material e recursos didácticos en galego, aínda que moito do material audiovisual dispoñible non estea aínda 

normalizado. 

Por outra banda, promovemos o uso do galego na realización de traballos así como na expresión espontánea e libre na aula. 
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3ª PARTE BACHARELATO  

 
 
 

 
12.-BIOLOXÍA-XEOLOXÍA. CURSO 1ºBACH.  
 
 

A materia de bioloxía e xeoloxía da modalidade de bacharelato de ciencias e tecnoloxía retoma e amplía os coñecementos de bioloxía e xeoloxía 

da etapa anterior, o que permite coñecer mellor a Terra como planeta activo. Nel desenvólvense os seres vivos cos seus distintos modelos de 

organización constituíndo a diversidade actual. 

A xeoloxía ofrece unha visión global e unitaria que integra os fenómenos e procesos xeolóxicos nunca teoría global, a tectónica de placas, que 

permite explicar a formación do relevo, a aparición de volcáns, a frecuencia de terremotos en determinadas zonas e os distintos tipos de rochas. 

Analízanse os datos necesarios para formular hipótesis e estúdanse as manifestacións da dinámica do interior terrestre en relación coa 

evolución das placas litosféricas ao longo da historia da Terra. 

A bioloxía estuda os seres vivos baixo un criterio marco: unidade e diversidade. Estuda as características comúns de todos os organismos vivos: 

célula, capacidade de adaptación, evolución, necesidade de obter materia e enerxía, os mecanismos de supervivencia a través de organismos tipo que 

representan os principais grupos taxonómicos. 

A teoría da evolución é o eixe condutor que lle vai permitir ao alumnado comprender a orixe da biodiversidade, interrelacionándose con outros 

contidos de xeoloxía, como por exemplo o movemento dos continentes. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

1. Análise e interpretación dos métodos de 

estudo da Terra. 

2. Estrutura do interior terrestre: Capas que se 

diferencian en función da súa composición e 

en función da súa mecánica. 

3. Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

 A orixe do universo. 

 A formación da Terra. 

 Os métodos directos e indirectos de estudo da 

Terra. 

 Estrutura da Terra, segundo a súa composición: 

tres capas. 

 Estrutura da Terra, desde o punto de vista 

dinámico: cinco capas. 

 Os sistemas fluídos externos: a atmosfera e a 

hidrosfera. 

 A biosfera: interacción cos demais sistemas 

terrestres. 

B7-1. Interpretar os diferentes métodos de estudo da Terra, 

identificando as súas achegas e limitacións. 

B7-2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta 

de acordo coa súa composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e marcar as 

descontinuidades e zonas de transición. 

B7-5. Clasificar os bordos das placas litosféricas, sinalando os 

procesos que ocorren entre eles. 

B7-6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 

investigación xeolóxica. 

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

 Datacións relativas e absolutas: estudo de 

cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 

xeolóxicas: A táboa do tempo xeolóxico. 

Principais acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

– Estrutura da Terra, segundo a súa composición: 

tres capas. 

– Estrutura da Terra, desde o punto de vista 

dinámico: cinco capas. 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de 

formacións xeolóxicas e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Interpretar os diferentes métodos de 

estudo da Terra, identificando as súas 

achegas e limitacións. 

B7-1.1. Caracteriza os métodos de estudo 

da Terra en base aos procedementos que 

utiliza e ás súas achegas e limitacións. 

 Busca, selecciona, organiza e 

clasifica a información relevante 

sobre diferentes métodos de estudo 

da Terra, en función dos 

procedementos utilizados, das súas 

achegas e das limitacións. 

Páx. 13 

Acts. 8 a 10 

Páx. 14 

Acts. 11 e 12 

CCL 

CAA 

CSC 

B7-2. Identificar as capas que conforman 

o interior do planeta de acordo coa súa 

composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e 

marcar as descontinuidades e zonas de 

transición. 

B7-2.1. Resume a estrutura e 

composición do interior terrestre, 

distinguindo as súas capas 

composicionais e mecánicas, así como as 

descontinuidades e zonas de transición 

entre elas. 

 Analiza e expón a información 

sobre a estrutura e 

composición do interior da 

Terra, distinguindo as súas 

capas e as descontinuidades 

e zonas de transición entre 

elas. 

 Interpreta imaxes sobre as 

características das capas 

terrestres e transcribe os 

datos, exponas con precisión 

e formula hipóteses. 

Páx. 15 

Acts. 13 e 14 

Interpretación 

de imaxes. 

Comportamento 

das ondas 

sísmicas 

Páx. 16 

Act. 15  

Páx. 17 

Acts. 16, 17, 18 

e 19 

Páx. 18 

Act. 20 

CCL 

CMCCT 

B7-2.2. Sitúa en mapas e esquemas as 

diferentes capas da Terra, identificando 

as descontinuidades que permiten 

diferencialas. 

 Interpreta mapas, gráficos e imaxes e 

localiza as diferentes capas da Terra, 

identificando as descontinuidades 

entre elas. 

Páx. 15 

Acts. 13 e 14 

Páx. 16 

Act. 15 

Páx. 17 

CCL 

CMCCT 

CSC 

CCEC 
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Act. 16 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-2. Identificar as capas que conforman 

o interior do planeta de acordo coa súa 

composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e 

marcar as descontinuidades e zonas de 

transición. 

B7-2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 

xeodinámico da Terra, contrastando o que 

achega cada un deles ao coñecemento da 

estrutura da Terra. 

 Analiza información sobre o que 

achegan ao estudo da Terra os 

modelos xeoquímico e xeodinámico 

da Terra, tendo en conta as 

características das súas capas 

internas e externas. 

 Busca información, reflexiona e expón 

as súas opinións con claridade sobre 

diferentes hipóteses relativas á 

natureza e evolución do planeta, tales 

como a hipótese Gaia. 

Páx. 22 

Act. 24 

Páx. 23 

Acts. 25 

CMCCT 

CAA 

B7-5. Clasificar os bordos das placas 

litosféricas, sinalando os procesos que 

ocorren entre eles. 

B7-5.1. Identifica os tipos de bordos das 

placas explicando os fenómenos 

asociados a eles. 

- Identifica os tipos de bordos 

das placas terrestres, interpreta os 

fenómenos asociados a cada tipo e 

expón os resultados con claridade. 

Páx. 17 

Acts. 16 a 19 

CMCCT 

CAA 

B7-6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural. 

 Busca, selecciona, organiza e 

clasifica a información relevante 

sobre métodos de investigación 

xeolóxica e de fenómenos naturais. 
Páx. 13 

Acts. 8, 9 e 10 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 

datación relativa de formacións xeolóxicas 

e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 

B9-2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 

determina a antigüidade dos seus 

estratos, as discordancias e a historia 

xeolóxica da rexión. 

 Interpreta imaxes sobre os estratos e 

as descontinuidades terrestres, 

representadas mediantes cortes 

xeolóxicos; e transcribe os datos, 

expóndoos con precisión. 

Páx. 12 

Acts. 5, 6 e 7 

Páx. 15 

Acts. 13 e 14 

Páx. 16 

Act. 15 

Páx. 17 

Act. 16 

Páx. 18 

Act. 20 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 

 

TRABALLO 

COOPERATIVO 
 Exposición da aplicación da hipótese Gaia a unha cidade (páx. 22). 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Orixe e estrutura do noso planeta (páx. 8); Como se calcula a idade, en millóns de anos, dunha 

rocha? (páxs. 26 e 27). 

Expresión oral e escrita. Explicación do por que a formación do núcleo, o manto e a codia terrestres só puido ocorrer cando a Terra estaba moi 

quente (páx. 12); Explicación de como se formou a Lúa (páx. 12); Explicación do bombardeo que sufriu a Terra hai millóns de anos e onde se 

atopan aínda evidencias diso (páx. 12); Explicación de como se move a auga do planeta nun e noutro sentido (páx. 21); Explicación sobre que 

factor produce no clima un efecto similar ao do incremento de latitude (páx. 21); Explicación sobre o razoamento a seguir e as conclusións que se 

derivarían ao tentar aplicar a hipótese Gaia a unha cidade (páx. 22); Orixe e estrutura do noso planeta (páxs. 8 e 9); Definición de conceptos (páxs. 

11, 12, 19 e 22); Métodos directos para estudar os materiais terrestres (páx. 13); Comportamento das ondas sísmicas (páx. 15); Estrutura da Terra 

segundo a súa composición (páxs. 16 e 17); Estrutura da Terra desde o punto de vista dinámico (páx. 17); Transporte da calor desde o núcleo ata a 

superficie terrestre (páx. 19); Influencia da biosfera (páx. 22); Como se calcula a idade, en millóns de anos, dunha rocha (páxs. 26 e 27). 

Comunicación audiovisual. Láminas ilustrativas do comezo da unidade (páxs. 8 e 9); A orixe do sistema solar (páx. 11); Imaxes descritivas (páxs. 

12, 15, 16, 18, 19, 20 e 22); Métodos directos para estudar os materiais terrestres (páx. 13); Anomalías gravimétricas (páx. 14); Comportamento 

das ondas sísmicas (páx. 15); Estrutura da Terra segundo a súa composición (páx. 16); Estrutura da Terra desde o punto de vista dinámico (páx. 

17); Transporte da calor desde o núcleo ata a superficie terrestre (páx. 19); Ciclo da auga (páx. 21); Influencia da biosfera (páx. 22); Interpretación 

de gráficas (páxs. 19 e 24). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre un traballo como xeoquímico: un proxecto de 

investigación para pescudar se poden diferenciarse dalgún modo as augas profundas dos cinco océanos (páx. 27). 

Emprendemento. Formular e expor hipóteses (páx. 18); Actividades da parte En resumo (páx. 23); Actividades da parte Ciencia na túa vida (páxs. 

26 e 27). 

Valores persoais. Conservación da vida do planeta Terra (páx. 22). 
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UNIDADE 2. Dinámica litosférica 
OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar o modelo de litosfera en 

movemento e como interactúan as placas litosféricas nos seus bordos. Teñen 

que explicar a dinámica das placas, a parte visible da máquina térmica 

terrestre. Saberán que a converxencia de placas oceánicas orixinan illas 

volcánicas, a converxencia de litosfera oceánica e continental orixina 

cordilleiras volcánicas e que a converxencia de placas continentais produce 

oróxenos de colisión. Os alumnos comprenderán como se orixina o 

vulcanismo e a rotura dos continentes e os movementos verticais da litosfera.  

O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa saben como interactúan as 

placas litosféricas, saben como se orixinan as illas e as cordilleiras volcánicas. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

interpretar imaxes de tomografía sísmica. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

 Análise e interpretación dos métodos de 

estudo da Terra. 

 Dinámica litosférica. Evolución das teorías de 

desde a Deriva continental ata a Tectónica de 

placas.  

 Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

 Dinámica litosférica. 

 O modelo dunha litosfera en movemento. 

 Evidencias da deriva continental. 

 Investigación dos fondos oceánicos. As dorsais. 

 Extensión do fondo oceánico. 

 As placas litosféricas. 

 A subdución e os bordos de placa destrutivos. 

 As dorsais oceánicas as fallas transformantes. 

 A dinámica das placas litosféricas na parte 

visible da máquina térmica terrestre. 

 A converxencia de placas oceánicas, orixe das 

illas volcánicas. 

 A converxencia de litosfera oceánica e 

continental, orixe das cordilleiras volcánicas. 

 A converxencia de placas continentais, orixe de 

oróxenos de colisión. 

 O risco sísmico da península ibérica. 

 Os puntos quentes, orixe do vulcanismo e a 

rotura dos continentes. 

 Os movementos verticais da litosfera 

provocados pola isostase.  

B7-1. Interpretar os diferentes métodos de estudo da Terra, 

identificando as súas achegas e limitacións. 

B7-2. Identificar as capas que conforman o interior do planeta 

de acordo coa súa composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e marcar as 

descontinuidades e zonas de transición. 

B7-3. Precisar os distintos procesos que condicionan a súa 

estrutura actual. 

B7-4. Comprender a teoría da deriva continental de Wegener e 

a súa relevancia para o desenvolvemento da teoría da 

Tectónica de placas. 

B7-5. Clasificar os bordos de placas litosféricas, sinalando os 

procesos que ocorren entre eles. 

B7-6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 

investigación xeolóxica. 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-1. Interpretar os diferentes métodos de 

estudo da Terra, identificando as súas 

achegas e limitacións. 

B7-1.1. Caracteriza os métodos de estudo 

da Terra en base aos procedementos que 

utiliza e ás súas achegas e limitacións. 

 Busca, selecciona, organiza e 

clasifica a información relevante 

sobre diferentes métodos de estudo 

da Terra. 

Páx. 31 

Acts. 1 e 2 

Páx. 8 

Acts 12 e 13 

CCL 

CAA 

CSC 

B7-2. Identificar as capas que conforman 

o interior do planeta de acordo coa súa 

composición, diferencialas das que se 

establecen en función da súa mecánica, e 

marcar as descontinuidades e zonas de 

transición. 

B7-2.1. Resume a estrutura e 

composición do interior terrestre, 

distinguindo as súas capas 

composicionais e mecánicas, así como as 

descontinuidades e zonas de transición 

entre elas. 

 Analiza e expón a información 

sobre a estrutura e 

composición do interior da 

Terra. 

Páx. 35 

Act. 7 

Páx. 44 

Act. 27 

CCL 

CMCCT 

B7-2.2. Sitúa en mapas e esquemas as 

diferentes capas da Terra, identificando 

as descontinuidades que permiten 

diferencialas. 

 Interpreta mapas, gráficos e imaxes 

sobre os movementos da litosfera. 
Páx. 31 

Acts. 1 e 2 

Páx. 32 

Act. 3 

Páx. 41  

Act. 14 

Páx. 42  

Acts. 15 e 16 

CCL 

CMCCT 

CSC 

B7-2.3. Analiza o modelo xeoquímico e 

xeodinámico da Terra, contrastando o que 

achega cada un deles ao coñecemento da 

estrutura da Terra. 

 Identifica a dinámica das placas 

litosféricas como a parte visible da 

máquina térmica terrestre. 

Páx. 34 

Acts. 5 e 6 

Páx. 35 

Act. 7 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-3. Precisar os distintos procesos que 

condicionan a súa estrutura actual. 

B7-3.1. Detalla e enumera procesos que 

deron lugar á estrutura actual do planeta. 

 Interpreta imaxes sobre o proceso de 

subdución e sobre os procesos 

xerados pola convección do manto. 

 Explica a orixe das illas volcánicas 

pola converxencia das placas 

oceánicas; a orixe de cordilleiras 

volcánicas pola converxencia de 

litosfera oceánica; e os oróxenos de 

colisión pola converxencia de placas 

continentais. 

Páx. 33 

Act. 4 

Páx. 36  

Acts. 8 e 9 

Páx. 37  

Acts. 10 e 11 

Páx. 38  

Acts. 12 e 13 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B7-4. Comprender a teoría da deriva 

continental de Wegener e a súa 

relevancia para o desenvolvemento da 

teoría da Tectónica de placas. 

B7-4.1. Indica as achegas máis 

relevantes da deriva continental, para o 

desenvolvemento da teoría da Tectónica 

de placas.  

 Recoñece as evidencias da deriva 

continental. 

 Identifica o descubrimento das 

dorsais oceánicas como 

consecuencia da teoría da deriva 

continental. 

Páx. 30 

Evidencias da 

deriva 

continental 

Páx. 31 

Acts. 2 e 3 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B7-5. Clasificar os bordos de placas 

litosféricas, sinalando os procesos que 

ocorren entre eles. 

B7-5.1. Identifica os tipos de bordos de 

placas explicando os fenómenos 

asociados a eles. 

 Identifica as placas litosféricas e os 

tipos de bordos das placas terrestres, 

interpreta os fenómenos asociados a 

cada tipo e expón os resultados con 

claridade. 

Páx. 32 

Act. 3 

Páx. 33 

Act. 4 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B7-6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural. 

 Interpreta imaxes de tomografía 

sísmica. 
Páx. 35 

Act. 7 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Dinámica litosférica (páx. 28); A orixe do vulcanismo (páx. 40); Como se estudan os 

movementos de convección do manto? (páx. 46). 

Expresión oral e escrita. Elaborar unha rotulación explicativa dun debuxo (páxs. 43 e 44); definir o termo “reaxuste isostático” (páx. 45). 

Comunicación audiovisual. Idades das rochas dos fondos oceánicos (páx. 31); Placas litosféricas (páx. 32); Proceso de subdución (páx. 33); 

Procesos xerados pola convección do manto (páx. 34); Sección do manto terrestre (páx. 35); Características da converxencia entre placas 

oceánicas (páx. 36); Características da converxencia entre unha placa oceánica e unha continental (páx. 37); Características da converxencia 

entre placas continentais (páx. 38); orixe do arquipélago volcánico (páx. 40); O ciclo de Wilson (páx. 41); Isostase e relevo (páx. 42). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Utilizar unha aplicación sobre os programas que permiten estudar un 

proceso de forma virtual (páx. 47). 

Emprendemento. Elaborar unha rotulación explicativa dun debuxo; completar un cadro coas características das zonas de converxencia de 

placas segundo os tipos de litosfera que converxen (páx. 43); Como se estudan os movementos de convección do manto? (páx. 46). 

Valores persoais. O labor do xeofísico (páx. 47). 
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UNIDADE 3. Os procesos xeolóxicos internos. O magmatismo

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar o magmatismo, un dos 

procesos xeolóxicos internos e analizarán as causas destes procesos. 

Observarán os minerais que compoñen as rochas magmáticas e recoñecerán 

os factores que determinan a formación do magma, os tipos de magmas, os 

procesos de evolución magmática e as fases de consolidación magmática. 

Tamén estudará a actividade volcánica producida ao chegar o magma á 

superficie. Diferenciarán as localizacións do magma e clasificarán rochas 

magmáticas e describirán as diferenzas entre elas. Ademais, saberán que se 

poden identificar rochas magmáticas co microscopio petrográfico.  

 

O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa posúen información acerca dos 

procesos xeolóxicos internos; coñecen a gran variedade de rochas magmáticas e 

estudaron a actividade volcánica. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

organizar os procesos xeolóxicos internos e para lembrar a composición das 

rochas magmáticas. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

 Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

 O microscopio petrográfico. 

 Observación das propiedades ópticas dos 

minerais.  

 Identificación de rochas magmáticas co 

microscopio petrográfico.  

B7-6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 

investigación xeolóxica. 

BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E 

PETROXENÉTICOS 

 Magmatismo: Clasificación das rochas 

magmáticas. Rochas magmáticas de interese. 

O magmatismo na Tectónica de placas. 

 A causa dos procesos xeolóxicos internos: a 

calor do interior terrestre.  

 Os principais minerais da Terra: grupo dos 

silicatos. 

 Os factores que determinan a formación dos 

magmas.  

 A localización dos magmas dentro da codia ou 

na superficie.  

 Clasificación das rochas magmáticas en tres 

grupos.  

 A gran diversidade de rochas magmáticas.  

 Os riscos orixinados pola actividade volcánica.  

 A influencia dos cambios de presión no estado 

das rochas. 

B8-1. Relacionar o magmatismo e a tectónica de placas. 

B8-2. Categorizar os distintos tipos de magmas en base á súa 

composición e distinguir os factores que inflúen no 

magmatismo. 

B8-3. Recoñecer a utilidade das rochas magmáticas analizando 

as súas características, tipos e utilidades. 

B8-4. Establecer as diferenzas de actividade volcánica, 

asociándoas ao tipo de magma. 

B8-5. Diferenciar os riscos xeolóxicos derivados dos procesos 

internos. Vulcanismo e sismicidade. 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural. 

 Identifica rochas magmáticas co 

microscopio petrográfico. 
Páx. 59 

Act. 11 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-1. Relacionar o magmatismo e a 

tectónica de placas. 

B8-1.1. Explica a relación entre o 

magmatismo e a tectónica de placas, 

coñecendo as estruturas resultantes da 

localización dos magmas en profundidade 

e en superficie. 

 Diferencia en imaxes as distintas 

localizacións dos magmas. 

 Comprende e interpreta un debuxo as 

formas de localización de rochas 

magmáticas. 

 Explica o tipo de magma que orixina 

unha zona de colisión entre dous 

continentes. 

Páx. 56 

Localizacións en 

profundidade; 

localizacións en 

superficie e 

produtos 

volcánicos 

Páx. 62 

Acts. 23 e 24 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B8-2. Categorizar os distintos tipos de 

magmas en base á súa composición e 

distinguir os factores que inflúen no 

magmatismo. 

B8-2.1. Discrimina os factores que 

determinan os diferentes tipos de 

magmas, clasificándoos atendendo á súa 

composición. 

 Identifica os factores que determinan 

os diferentes tipos de magmas, 

clasificándoos atendendo á súa 

composición. 

Páx. 52 

Acts. 5 e 6 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B8-3. Recoñecer a utilidade das rochas 

magmáticas analizando as súas 

características, tipos e utilidades. 

B8-3.1. Diferencia os distintos tipos de 

rochas magmáticas, identificando con 

axuda de claves as máis frecuentes e 

relacionando a súa textura co seu proceso 

de formación. 

 Identifica os principais compoñentes 

das rochas magmáticas: os minerais 

da clase dos silicatos. 

 Explica por que unha rocha 

magmática non pode conter olivina e 

cuarzo á vez pero si plaxioclasio e 

cuarzo. 

 Describe diferenzas entre rochas 

magmáticas. 

Páx. 51 

Act. 4 

Páx. 58 

Act. 10 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-4. Establecer as diferenzas de 

actividade volcánica, asociándoas ao tipo 

de magma. 

B8-4.1. Relaciona os tipos de actividade 

volcánica, coas características do magma 

diferenciando os distintos produtos 

emitidos nunha erupción volcánica. 

 Recoñece as características do 

magma diferenciando os distintos 

produtos emitidos nunha erupción 

volcánica e identifícaos co tipo de 

actividade volcánica correspondente. 

Páx. 55 

Act. 9 

CMCCT 

CAA 

B8-5. Diferenciar os riscos xeolóxicos 

derivados dos procesos internos. 

Vulcanismo e sismicidade. 

B8-5.1. Analiza os riscos xeolóxicos 

derivados dos procesos internos. 

Vulcanismo e sismicidade.  

 Analiza os riscos xeolóxicos 

derivados da actividade volcánica. 

 Explica a orixe dos fenómenos 

volcánicos e os perigos da 

acumulación de cinzas procedentes 

da actividade volcánica. 

Páx. 60 

 Acts. 12 e 13 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividadee. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Os procesos xeolóxicos internos. O magmatismo (páx. 48); Como inflúen os cambios de presión 

no estado das rochas? (páx. 64). 

Expresión oral e escrita. Explicar como se forma un magma granítico a partir dun magma basáltico (páx. 54); describir diferenzas entre rochas 

magmáticas (páx. 58); engadir rótulos a imaxes (páxs. 21, 24 e 27). 

Comunicación audiovisual. Procesos xeolóxicos internos (páx. 50); Serie Bowen (páx. 51); Localización do magmatismo e tipos de magma 

(páx. 53); Evolución magmática (páx. 54); Tipos de actividade volcánica subaérea (páx. 55); Localizacións en profundidade e localizacións en 

superficie e produtos volcánicos (páx. 56); Rochas volcánicas, rochas plutónicas e rochas filonianas (páx. 58); o microscopio petrográfico (páx. 

59); experimento para observar cambios de presión nun cambio de estado (páx. 64). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Representar datos nun gráfico (páx. 63). 

Emprendemento. Identificar rochas magmáticas co microscopio petrográfico (páx. 59); realizar un experimento para observar cambios de 

presión nun cambio de estado (páx. 64). Como inflúen os cambios de presión no estado das rochas? (páx. 64). 

Valores persoais. O labor do vulcanólogo (páx. 65). 
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UNIDADE 4. Metamorfismo e tectónica

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar o metamorfismo e os cambios 

que provocan na mineraloxía e no aspecto das rochas. Clasificarán rochas 

metamórficas segundo a súa estrutura e coñecerán as características e os 

diferentes usos desas rochas. Estudarán as deformacións que provocan os 

esforzos tectónicos nas rochas e nos pregamentos e fallas; e os riscos que 

orixina a sismicidade. Ademais, interpretarán distintos cortes xeolóxicos. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa posúen información acerca 

dos procesos xeolóxicos internos; coñecen rochas metamórficas e estudaron 

a actividade sísmica. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

organizar os procesos xeolóxicos internos. Tamén pode resultarlles difícil 

interpretar as estruturas xeolóxicas en profundidade. 
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Suxestión de temporalización: segunda semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

 Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

 Interpretación de estruturas tectónicas en cortes 

xeolóxicos.  

 Estudo as estruturas tectónicas nun laboratorio. 

B7-6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 

investigación xeolóxica. 

BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E 

PETROXENÉTICOS 

 Metamorfismo: Procesos metamórficos. 

Físico-química do metamorfismo, tipos de 

metamorfismo. Clasificación das rochas 

metamórficas. O metamorfismo na Tectónica 

de placas. 

 Os cambios producidos polo metamorfismo na 

mineraloxía e no aspecto das rochas.  

 Clasificación das rochas metamórficas en dous 

grupos segundo a súa estrutura.  

 Os diferentes usos das rochas metamórficas e 

magmáticas.  

 As deformacións producidas nas rochas polos 

esforzos tectónicos. 

 O resultado dos comportamentos dúctil e fráxil 

das rochas: pregamentos e fallas.  

 Os cortes xeolóxicos: o estudo en profundidade 

das estruturas xeolóxicas.  

 Os riscos que orixina a sismicidade.  

B8-6. Detallar o proceso de metamorfismo, relacionando os 

factores que o afectan e os seus tipos. 

B8-7. Identificar rochas metamórficas a partir das súas 

características e utilidades. 

B8-11. Analizar os tipos de deformación que experimentan as 

rochas, establecendo a súa relación cos esforzos a os que son 

sometidas. 

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

 Datacións relativas e absolutas: estudo de 

cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 

xeolóxicas: A táboa do tempo xeolóxico. 

Principais acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

 Representación da superficie terrestre mediante 

mapas topográficos. 

 Realización de cálculos en mapas topográficos.  

 Realización dun perfil topográfico. 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de 

formacións xeolóxicas e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural. 

 Recoñece os métodos empregados 

para estudar as estruturas tectónicas 

nun laboratorio.  

Páxs. 82 e 83 

Acts. 51, 52, 53 

e 54 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-6. Detallar o proceso de 

metamorfismo, relacionando os factores 

que o afectan e os seus tipos. 

B8-6.1. Clasifica o metamorfismo en 

función dos diferentes factores que o 

condicionan. 

 Identifica os cambios que produce o 

metamorfismo nas rochas. 

 Recoñece o tipo de estrutura 

tectónica que presenta un chan. 

Páx. 68 

Act. 1 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B8-7. Identificar rochas metamórficas a 

partir das súas características e 

utilidades. 

B8-7.1. Ordena e clasifica as rochas 

metamórficas máis frecuentes da codia 

terrestre, relacionando a súa textura co 

tipo de metamorfismo experimentado. 

 Clasifica as rochas metamórficas en 

rochas con foliación e rochas con 

estrutura granoblástica. 

 Recoñece usos das rochas 

metamórficas e magmáticas. 

Páx. 69 

Acts. 2 e 3 

Páx. 71 

Acts. 4 e 5 

Páx. 72 

Acts. 6 e 7 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B8-11. Analizar os tipos de deformación 

que experimentan as rochas, 

establecendo a súa relación cos esforzos 

a os que son sometidas. 

B8-11.1. Asocia os tipos de deformación 

tectónica cos esforzos aos que se 

someten as rochas e coas propiedades 

destas. 

 Explica por que as rochas 

metamórficas teñen un 

comportamento diferente, dúctil ou 

fráxil, segundo se produzan en zonas 

profundas ou superficiais.  

 Explica que significa o buzamento en 

pregamentos e fallas.  

 Explica por que o risco sísmico é 

nunhas zonas maior que noutras. 

Páx. 73 

Act. 8 

Páx. 75 

Acts. 9 e 10  

Páx. 78 

Act. 15 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 

datación relativa de formacións xeolóxicas 

e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 

B9-2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 

determina a antigüidade dos seus 

estratos, as discordancias e a historia 

xeolóxica da rexión. 

 Interpreta estruturas tectónicas en 

cortes xeolóxicos. 
Páxs. 76 e 77 

Saber facer 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Metamorfismo e tectónica (páx. 66); Cortes xeolóxicos (páx. 76); Riscos inducidos (páx. 78); 

Como se estudan as estruturas tectónicas nun laboratorio? (páx. 82). 

Expresión oral e escrita. Describir diferenzas entre un xisto micáceo e un mármore (páx. 71); explicar a diferenza entre textura e estrutura 

dunha rocha metamórfica (páx. 80).  

Comunicación audiovisual. Táboa sobre onde ten lugar o metamorfismo (páx. 70); rochas con foliación e rochas con estrutura granoblástica 

(páx. 71); comportamentos dunha rocha ante un esforzo (páx. 73); rochas con foliación e rochas con estrutura granoblástica (páx. 71); elementos 

xeométricos e tipos de pregamentos (páx. 74); factores que provocan diaclases ou fendas; elementos xeométricos e tipos de fallas (páx. 75); 

estruturas tectónicas en cortes xeolóxicos (páx. 76). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Interpretar estruturas tectónicas en cortes xeolóxicos (páxs. 76 e 77). 

Emprendemento. Interpretar estruturas tectónicas en cortes xeolóxicos (páxs. 76 e 77); realizar un modelo a escala para estudar os efectos da 

sobreexplotación dun acuífero; realizar unha predición a partir dos resultados dun experimento (páx. 83).  

Educación cívica e constitucional. Riscos inducidos (páx. 78). 

Valores persoais. O labor do xeólogo (páx. 83). 
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UNIDADE 5. Meteorización e sedimentoxénese. Da rocha ao 

sedimento 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a meteorización e os cambios 

que provoca nas rochas; o chan a partir de detritos producido pola 

edafización e a mobilización dos clastos pola gravidade e os axentes 

xeolóxicos; coñecerán que materiais depositan os axentes xeolóxicos nos 

ambientes sedimentarios. Tamén aprenderán os diferentes riscos provocados 

por procesos internos. Representarán a superficie terrestre en mapas 

topográficos. Coñecerán os sistemas de información xeográfica, a 

teledetección para obter datos da superficie terrestre e o impacto da 

actividade humana na codia terrestre. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa posúen información acerca 

dos procesos xeolóxicos internos e os sistemas que recollen información 

xeográfica; tamén saben cales son moitos dos efectos da actividade humana 

na codia terrestre. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

organizar os procesos xeolóxicos internos. Tamén pode resultarlles difícil 

representar a superficie terrestre nun mapa topográfico. 
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Suxestión de temporalización: terceira semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

 Achegas das novas tecnoloxías na 

investigación do noso planeta. 

 Os sistemas de información xeográfica.  

 A teledetección. 

B7-6. Aplicar os avances das novas tecnoloxías na 

investigación xeolóxica. 

BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E 

PETROXENÉTICOS 

 Procesos sedimentarios. As facies 

sedimentarias: identificación e interpretación. 

Clasificación e xénese das principais rochas 

sedimentarias. 

 Os cambios provocados nas rochas pola 

meteorización.  

 Consecuencias da edafización: un solo a partir 

de detritos.  

 A mobilización dos clastos pola gravidade e os 

axentes xeolóxicos.  

 Os axentes xeolóxicos. 

 Depósito de materiais nos ambientes 

sedimentarios polos axentes xeolóxicos. 

 Diferentes riscos orixinados polos procesos 

externos.  

B8-8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes 

sedimentarios. 

B8-10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando as súas 

distintas orixes como criterio. 

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

 Estratigrafía: concepto e obxectivos. 

Principios fundamentais. Definición de estrato. 

 Datacións relativas e absolutas: estudo de 

cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 

xeolóxicas: A táboa do tempo xeolóxico. 

Principais acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

 Representación da superficie terrestre mediante 

mapas topográficos. 

 Realización de cálculos en mapas topográficos.  

 Realización dun perfil topográfico. 

B9-1.1. Interpreta e realiza mapas topográficos e cortes 

xeolóxicos sinxelos. 

 



138 

 

 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-6. Aplicar os avances das novas 

tecnoloxías na investigación xeolóxica. 

B7-6.1. Distingue métodos desenvolvidos 

grazas ás novas tecnoloxías, asociándoos 

coa investigación dun fenómeno natural. 

 Recoñece distintos sistemas de 

información xeográfica. 

 Identifica os sistemas de 

teledetección e diferencia a activa da 

pasiva.  

Páx. 97 

Acts. 25, 26, 27 

e 28 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-8. Relacionar estruturas sedimentarias 

e ambientes sedimentarios. 

B8-8.1. Detalla e discrimina as diferentes 

fases do proceso de formación dunha 

rocha sedimentaria. 

 Explica os procesos polos que se 

mobilizan os clastos. 

 Describe os axentes xeolóxicos que 

interveñen na formación de 

ambientes sedimentarios. 

 Explica cando se produce nun solo 

edafización. 

 Recoñece os diferentes tipos de solo. 

 Identifica os riscos dos procesos 

xeolóxicos externos. 

 Describe o impacto das actividades 

humanas na codia terrestre. 

Páx. 90 

Acts. 12, 13 e 

14 

Páx. 92 

Acts. 15 e 16 

Páx. 93 

Acts. 17 e 18 

Páx. 98 

Acts. 29 e 30 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B8-10. Clasificar as rochas sedimentarias 

aplicando as súas distintas orixes como 

criterio. 

B8-10.1. Ordena e clasifica as rochas 

sedimentarias máis frecuentes da codia 

terrestre segundo a súa orixe. 

 Identifica os tipos de meteorización e 

os cambios que producen nas rochas. 

 Identifica o detrito ou regolito como 

unha formación de procesos de 

meteorización. 

 Explica cando se produce nun solo 

edafización. 

 Recoñece os diferentes tipos de solo. 

Páx. 86 

Acts. 1, 2, 3, 4 e 

5 

Páx. 87 

Acts. 6, 7 e 8 

Páx. 88 

Acts. 9 e 10 

Páx. 89 

Act. 11 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-1.1. Interpreta e realiza mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

B9-1.1. Interpreta e realiza mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

 Interpreta e realiza cálculos en mapas 

topográficos. 

 Realiza un perfil topográfico. 

Páx. 94 

Saber facer 

Páx. 95 

Acts. 20, 21, 22, 

23 e 24 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Meteorización e sedimentoxénese. Da rocha ao sedimento (páx. 84); Realizar un perfil 

topográfico (páx. 95); Como poden predicirse os riscos xeolóxicos? (páx. 102). 

Expresión oral e escrita. Explicar a diferenza entre detrito e sedimento (páx. 90); explicar a diferenza entre a previsión dun risco e a predición 

dun evento destrutivo (páx. 97); realizar un resumo esquemático dos procesos de meteorización mecánica, química e biolóxica; explicar a 

diferenza entre a meteorización e erosión (páx. 99). 

Comunicación audiovisual. Tipos de meteorización mecánica (páx. 86); estrutura do solo (páx. 88); tipos de solos (páx. 89); tipos de ambientes 

sedimentarios (páx. 92); mapas topográficos (páxs. 94 e 95); SIX da Rede de Información Ambiental de Andalucía (páx. 102). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar como se elaboran as imaxes de satélite e as utilidades que teñen 

(páx. 97); pescudar como se denomina o período de tempo no que é probable que ocorra un fenómeno dunha intensidade concreta (páx. 101); 

pescudar que tendencia mostran as temperaturas medias da atmosfera nos últimos cen anos e que nome recibe (páx. 103). 

Emprendemento. Interpretar estruturas tectónicas en cortes xeolóxicos (páxs. 76 e 77); realizar un modelo a escala para estudar os efectos da 

sobreexplotación dun acuífero; realizar unha predición a partir dos resultados dun experimento (páx. 83).  

Educación cívica e constitucional. O quecemento global e a fusión dos glaciares (páx. 98); os efectos da construción dun dique (páx. 100); os 

efectos da deforestación polo trazado dunha autovía (páx. 101); a destrución da presa de Tous por unha inundación (páx. 103). 

Valores persoais. O labor dos especialistas en ciencias ambientais (páx. 103). 
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UNIDADE 6. Petroxénese. Do sedimento á rocha 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar que é a diaxénese e poderán 

identificar as fases; tamén verán como a fosilización mineraliza os restos 

orgánicos. Identificarán as rochas sedimentarias e os minerais que as 

forman; ademais poderán clasificar as rochas sedimentarias. Obterán 

información sobre os materiais do subsolo consultando un mapa xeolóxico; 

recoñecerán a estreita relación que existe entre os procesos externos e os 

internos. Para finalizar a unidade describirán como se pode reconstruír un 

suceso catastrófico que sucedeu hai millóns de anos.  

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa posúen información acerca 

dos procesos xeolóxicos internos e externos. Tamén interpretaron cortes 

xeolóxicos. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

organizar, identificar e explicar a relación que existe entre os procesos 

xeolóxicos internos e externos. Pode resultar difícil comprender a 

reconstrución dun suceso catastrófico que sucedeu hai millóns de anos.
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Suxestión de temporalización: cuarta semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA 

TERRA 

 Minerais e rochas. Conceptos. Clasificación 

xenética das rochas. 

 Identificación de distintos usos das rochas 

sedimentarias. 

 A meteorización química do arenito. 

B7-7. Seleccionar e identificar os minerais e os tipos de rochas 

máis frecuentes, especialmente aqueles utilizados en edificios, 

monumentos e outras aplicacións de interese social ou 

industrial. 

BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E 

PETROXENÉTICOS 

 Procesos sedimentarios. As facies 

sedimentarias: identificación e interpretación. 

Clasificación e xénese das principais rochas 

sedimentarias. 

 A diaxénese: a transformación dos sedimentos 

en rochas sedimentarias.  

 A fosilización mineraliza os restos orgánicos.  

 As rochas sedimentarias: minerais polos que 

están formadas.  

 Clasificación das rochas sedimentarias. 

 Os mapas xeolóxicos informan acerca dos 

materiais do subsolo. 

 A relación entre os procesos externos e 

internos.  

 A reconstrución dun suceso catastrófico.  

B8-8. Relacionar estruturas sedimentarias e ambientes 

sedimentarios. 

B8-9. Explicar a diaxénese e as súas fases. 

B8-10. Clasificar as rochas sedimentarias aplicando as súas 

distintas orixes como criterio. 

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

 Estratigrafía: concepto e obxectivos. 

Principios fundamentais. Definición de estrato. 

 Datacións relativas e absolutas: estudo de 

cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 

xeolóxicas: A táboa do tempo xeolóxico. 

Principais acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

 Interpretación dun mapa xeolóxico. A «regra dos 

uves». 

 Reconstrución dun suceso catastrófico ocorrido 

hai millóns de anos. 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de 

formacións xeolóxicas e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 
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BLOQUE 7. ESTRUTURA E COMPOSICIÓN DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B7-7. Seleccionar e identificar os minerais 

e os tipos de rochas máis frecuentes, 

especialmente aqueles utilizados en 

edificios, monumentos e outras 

aplicacións de interese social ou 

industrial. 

B7-7.1. Identifica as aplicacións de 

interese social ou industrial de 

determinados tipos de minerais e rochas. 

 Identifica distintos usos das rochas 

sedimentarias. 

 Explica a meteorización química do 

arenito. 

Páx. 111 

Acts. 7, 8, 9 e 

10 

CCL 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 8. OS PROCESOS XEOLÓXICOS E PETROXENÉTICOS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B8-8. Relacionar estruturas sedimentarias 

e ambientes sedimentarios. 

B8-8.1. Detalla e discrimina as diferentes 

fases do proceso de formación dunha 

rocha sedimentaria. 

 Diferencia os xacementos que se 

orixinan en distintos ambientes 

sedimentarios e os minerais que os 

constitúen. 

 Recoñece a relación entre os 

procesos externos e os internos.  

Páx. 109 

Acts. 3, 4, 5 e 6 

Páx. 114 

Saber máis 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B8-9. Explicar a diaxénese e as súas 

fases. 

B8-9.1. Describe as fases da diaxénese.  Describe as fases da diaxénese. Páx. 106 

Acts. 1 e 2 
 

B8-10. Clasificar as rochas sedimentarias 

aplicando as súas distintas orixes como 

criterio. 

B8-10.1. Ordena e clasifica as rochas 

sedimentarias máis frecuentes da codia 

terrestre segundo a súa orixe. 

 Clasifica as rochas sedimentarias en 

rochas non detríticas e rochas 

detríticas. 

Páx. 111 

Acts. 7, 8, 9 e 

10 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 

datación relativa de formacións xeolóxicas 

e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 

B9-2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 

determina a antigüidade dos seus 

estratos, as discordancias e a historia 

xeolóxica da rexión. 

 Interpreta un mapa xeolóxico. A regra 

dos uves. 

 Interpreta un corte xeolóxico. 

 Describe a reconstrución dun suceso 

catastrófico ocorrido hai millóns de 

anos a partir do estudo das rochas 

sedimentarias. 

Páx. 112 

Saber facer 

Páx. 113 

Acts. 11, 12, 13 

e 14 

Páx. 119 

Acts. 37 e 38 

CMCCT 

CD 

CAA 

CSC 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Petroxénese. Do sedimento á rocha (páx. 104); Pódese reconstruír un suceso catastrófico 

ocorrido hai millóns de anos a partir do estudo das rochas sedimentarias? (páxs. 118 e 119). 

Expresión oral e escrita. Describir como se pode reconstruír un suceso catastrófico ocorrido hai millóns de anos a partir do estudo das rochas 

sedimentarias (páxs. 118 e 119). 

Comunicación audiovisual. Fases da diaxénese (páx. 106); formación de moldes (páx. 107); xacementos minerais de orixe sedimentaria (páx. 

109); rochas non detríticas e rochas detríticas (páx. 111); mapas xeolóxicos (páx. 112); cortes xeolóxicos (páx. 113). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar como se obtiña auga salgada coma a do mar en Álava (páx. 

117). 

Emprendemento. Interpretar un mapa xeolóxico (páx. 112).  

Educación cívica e constitucional. Os efectos da chuvia ácida (páx. 111). 

Valores persoais. O labor do sedimentólogo (páx. 119). 
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UNIDADE 7. A historia do noso planeta 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van aprender como se mide o tempo en 

xeoloxía. Comprobarán que as rochas e os procesos poden datarse de forma 

relativa e de forma absoluta; datarán unidades xeolóxicas de forma relativa. 

Identificarán os cambios que se suceden ao longo dos seguintes períodos: 

Precámbrico, Paleozoico, Mesozoico, Cenozoico e Cuaternario. Tamén 

estudarán a información que proporcionan os fósiles guía e entenderán o que 

ocorre cando os fósiles e as rochas non encaixan. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa posúen información sobre 

as formas de datar as rochas e os procesos; ademais coñecen os períodos 

que van estudar. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades á hora 

de relacionar os cambios co período no que se producen e cando teñan que 

datar de forma relativa e correlacionar unidades xeolóxicas.
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

 Estratigrafía: concepto e obxectivos. 

Principios fundamentais. Definición de estrato. 

 Datacións relativas e absolutas: estudo de 

cortes xeolóxicos sinxelos. Grandes divisións 

xeolóxicas: A táboa do tempo xeolóxico. 

Principais acontecementos na historia 

xeolóxica da Terra. Oroxenias. 

 Extincións masivas e as súas causas naturais. 

 A medida do tempo en xeoloxía en millóns de 

anos. 

 A datación de forma relativa das rochas e os 

procesos. 

 Datación de forma relativa e correlación de 

unidades xeolóxicas. 

 A datación de forma absoluta das rochas. 

 O Precámbrico: os primeiros millóns de anos de 

historia da Terra. 

 No Paleozoico: a diversificación dos seres vivos 

pluricelulares. 

 O Mesozoico: a diversificación dos réptiles. 

 O Cenozoico: a diversificación das aves e dos 

mamíferos. 

 O Cuaternario: xurdimento e evolución do 

xénero humano. 

 Os fósiles guía. 

 Descrición do que ocorre cando os fósiles e as 

rochas non encaixan. 

B9-1. Deducir a partir de mapas topográficos e cortes 

xeolóxicos dunha zona determinada, a existencia de estruturas 

xeolóxicas e a súa relación co relevo. 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a datación relativa de 

formacións xeolóxicas e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 

B9-3. Interpretar o proceso de fosilización e os cambios que se 

producen. 
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 BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-1. Deducir a partir de mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos dunha 

zona determinada, a existencia de 

estruturas xeolóxicas e a súa relación co 

relevo. 

B9-1.1. Interpreta e realiza mapas 

topográficos e cortes xeolóxicos sinxelos. 

 Interpreta o tempo xeolóxico nun 

corte xeolóxico. 

Páx. 122 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 124 

Act. 4 

Páx. 125 

Saber facer 

Páx. 134 

Act. 20 

CMCCT 

CAA 

B9-2. Aplicar criterios cronolóxicos para a 

datación relativa de formacións xeolóxicas 

e deformacións localizadas nun corte 

xeolóxico. 

B9-2.1. Interpreta cortes xeolóxicos e 

determina a antigüidade dos seus 

estratos, as discordancias e a historia 

xeolóxica da rexión. 

 Interpreta o tempo xeolóxico nun 

corte xeolóxico. 

 Ordena cronoloxicamente os 

materiais ou os procesos xeolóxicos e 

correlaciona unidades xeolóxicas. 

 Elixe o método adecuado de datación 

dunhas ruínas. 

Páx. 122 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 124 

Act. 4 

Páx. 125 

Acts. 5, 6, 7, 8, 

9, 10 e 11 

Páx. 126 

Act. 12 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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BLOQUE 9. HISTORIA DA TERRA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B9-3. Interpretar o proceso de fosilización 

e os cambios que se producen. 

B9-3.1. Categoriza os principais fósiles 

guía, valorando a súa importancia para o 

establecemento da historia xeolóxica da 

Terra. 

 Explica como se recoñecen rochas 

orixinadas por bacterias. 

 Identifica o factor paleoxeográfico que 

determinou as condicións e os 

procesos dos diferentes períodos. 

 Recoñece o proceso que provocou as 

diferenzas entre os materiais de 

distintos períodos. 

 Interpreta os cambios que se 

producen dun período a outro. 

 Describe o que ocorre cando os 

fósiles e as rochas non encaixan. 

Páx. 127 

Act. 13 

Páx. 129 

Acts. 14 e 15 

Páx. 131 

Acts. 16 e 17 

Páx. 132 

Act. 18 

Páx. 133 

Act. 19 

Páx. 139 

Act. 43, 44 e 45 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A historia do noso planeta (páx. 120); Que ocorre cando os fósiles e as rochas non encaixan? 

(páxs. 138 e 139). 

Expresión oral e escrita. Ordenar unha lista de eventos (páx. 136). 

Comunicación audiovisual. O tempo xeolóxico (páx. 122); principios metodolóxicos para a ordenación cronolóxica (páx. 125); datación por 

carbono-14 (páx. 126); millóns de anos (páx. 133); corte xeolóxico (páx. 134). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Escala do tempo xeolóxico (páx. 123). 

Emprendemento. Datar de forma relativa e correlacionar unidades xeolóxicas (páx. 125).  

Valores persoais. O labor do paleontólogo (páx. 139). 
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UNIDADE 8. Os seres vivos e a súa organización 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar os seres vivos, obxecto de 

estudo da bioloxía. Aprenderán cales son os principais compoñentes do 

organismo e valorarán a importancia dos glícidos, dos lípidos e das proteínas. 

Coñecerán os ácidos nucleicos e relacionaranos coa información xenética; e 

identificarán a célula como a estrutura máis sinxela que pode realizar 

funcións vitais e describirán como se divide. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a organización 

dos seres vivos e coñecen as funcións da célula. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan algunhas dificultades para 

explicar as diferenzas entre o ADN e o ARN. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. OS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN 

E FUNCIÓN 

 Características dos seres vivos e os niveis de 

organización. 

 Os seres vivos como obxecto de estudo da 

bioloxía. 

 A base química dos seres vivos. 

 Os principais compoñentes do organismo: auga 

e sales minerais. 

 O recurso estrutural e enerxético dos glícidos. 

 Os lípidos. 

 As proteínas: fundamentais en case todas as 

funcións biolóxicas. 

 Os enzimas. 

 Os ácidos nucleicos e a información xenética. 

B1-1. Especificar as características que definen aos seres 

vivos. 

B1-2. Distinguir bioelemento, oligoelemento e biomolécula. 

B1-3. Diferenciar e clasificar os diferentes tipos de 

biomoléculas que constitúen a materia viva e relacionándoas 

coas súas respectivas funcións biolóxicas na célula. 

B1-4. Diferenciar cada un dos monómeros constituíntes das 

macromoléculas orgánicas. 

B1-5. Recoñecer algunhas macromoléculas cuxa conformación 

está directamente relacionada coa función que desempeñan. 

BLOQUE 2. A ORGANIZACIÓN CELULAR 

 Modelos de organización celular: célula 

procariota e eucariota. Célula animal e célula 

vexetal. 

 Estrutura e función dos orgánulos celulares. 

 O ciclo celular. A división celular. A mitose e a 

meiose. Importancia na evolución dos seres 

vivos. 

 Planificación e realización de prácticas de 

laboratorio. 

 A célula: a estrutura máis simple que realiza 

funcións vitais. 

 Célula procariota e eucariota. 

 División celular por mitose. 

 División celular por meiose. 

 Significado biolóxico da división celular. 

B2-1. Distinguir unha célula procariota dunha eucariota e unha 

célula animal dunha vexetal, analizando as súas semellanzas e 

diferenzas. 

B2-3. Recoñecer as fases da mitose e da meiose 

argumentando a súa importancia biolóxica. 

B2-4. Establecer as analoxías e diferenzas principais entre os 

procesos de división celular mitótica e meiótica. 
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BLOQUE 1. OS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN E FUNCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-1. Especificar as características que 

definen aos seres vivos. 

B1-1.1. Describe as características que 

definen aos seres vivos: funcións de 

nutrición, relación e reprodución. 

 Sinala características que os seres 

vivos comparten coa materia inerte. 

 Explica a importancia da auga para 

os seres vivos. 

Páx. 144 

Acts. 1 e 2 

Páx. 147 

Acts. 6 e 7 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B1-2. Distinguir bioelemento, 

oligoelemento e biomolécula. 

B1-2.2. Identifica e clasifica os distintos 

bioelementos e biomoléculas presentes 

nos seres vivos. 

 Identifica os bioelementos e as 

biomoléculas dos seres vivos. 

Páx. 147 

Acts. 6 e 7 

Páx. 148 

Act. 8 

Páx. 149 

Act. 9  

Páx. 150 

Act. 10 

Páx. 151 

Act. 11 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B1-3. Diferenciar e clasificar os diferentes 

tipos de biomoléculas que constitúen a 

materia viva e relacionándoas coas súas 

respectivas funcións biolóxicas na célula. 

B1-3.1. Distingue as características 

fisicoquímicas e propiedades das 

moléculas básicas que configuran a 

estrutura celular, destacando a 

uniformidade molecular dos seres vivos. 

 Diferencia os tipos de biomoléculas 

que constitúen a materia viva e 

relaciónaas coas súas funcións 

biolóxicas na célula. 

Páx. 146 

Acts. 3, 4 e 5 

Páx. 148 

Act. 8 

Páx. 149 

Act. 9  

CMCCT 

CAA 

B1-4. Diferenciar cada un dos monómeros 

constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

B1-4.1. Identifica cada un dos monómeros 

constituíntes das macromoléculas 

orgánicas. 

 Identifica os monómeros das 

macromoléculas orgánicas. 
Páx. 146 

Acts. 3, 4 e 5 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 1. OS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN E FUNCIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1-5. Recoñecer algunhas 

macromoléculas cuxa conformación está 

directamente relacionada coa función que 

desempeñan. 

B1-5.1. Asocia biomoléculas coa súa 

función biolóxica de acordo coa súa 

estrutura tridimensional. 

 Relaciona biomoléculas coa súa 

función biolóxica. Páx. 150 

Act. 10 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 2. A ORGANIZACIÓN CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2-1. Distinguir unha célula procariota 

dunha eucariota e unha célula animal 

dunha vexetal, analizando as súas 

semellanzas e diferenzas. 

B2-1.1. Interpreta a célula como unha 

unidade estrutural, funcional e xenética dos 

seres vivos. 

 Distingue unha célula procariota 

dunha eucariota. Páx. 152 

Act. 12  

CMCCT 

CAA 

B2-1.2. Perfila células procariotas e 

eucariotas e nomea as súas estruturas. 

 Describe células procariotas e 

eucariotas. Páx. 152 

Act. 13 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B2-3. Recoñecer as fases da mitose e 

da meiose argumentando a súa 

importancia biolóxica. 

B2-3.1. Describe os acontecementos 

fundamentais en cada unha das fases da 

mitose e da meiose. 

 Explica como se atopa o ADN durante 

a división celular. Páx. 155 

Acts. 14 e 15 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B2-4. Establecer as analoxías e 

diferenzas principais entre os procesos 

de división celular mitótica e meiótica. 

B1-1.1. Selecciona as principais analoxías 

e diferenzas entre a mitose e a meiose. 

 Establece analoxías e diferenzas 

entre os procesos de división celular 

mitótica e meiótica. 

Páx. 156 

Acts. 16, 17, 18 

e 19 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Os seres vivos e a súa organización (páx. 142); Os enzimas (páx. 150); Morte celular (páx. 156); 

Como se estudan os virus? (páxs. 160 e 161). 

Expresión oral e escrita. Elaboración dun cadro coas diferenzas e semellanzas entre unha molécula de ADN e unha de ARN; realización dun 

cadro coas analoxías e diferenzas entre os orgánulos presentes nas células eucariotas, indicando a función que realizan (páx. 157). 

Comunicación audiovisual. Niveis de organización dos seres vivos (páx. 145); clasificación dos glícidos (páx. 148); clasificación dos lípidos 

(páx. 149); o enlace peptídico (páx. 150); o enlace fosfodiéster e estrutura do ADN (páx. 151); célula procariota (páx. 152); estrutura das células 

eucariotas (páx. 153); fases da mitose (páx. 154); fases da meiose (páx. 155). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar na rede sobre os tipos, vantaxes e aplicacións dos 

microscopios de campo (páx. 161). 

Emprendemento. Realización de preparacións para microscopio (páx. 161).  

Valores persoais. O labor do biofísico (páx. 161). 
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UNIDADE 9. Diferenciación e especialización celular 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar os modelos de organización 

en animais e en fungos, plantas e algas; clasificarán segundo a súa función 

os tipos de tecido epitelial que recubre o corpo dos animais; estudarán os 

tecidos conectivos e as súas funcións de sostén e protección; os tecidos 

musculares; o tecido nervioso. Identificarán tamén os tipos de tecidos 

vexetais. Os alumnos tamén prepararán unha mostra de tecido epitelial para 

observala nun microscopio.  

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron os niveis de 

organización dos seres vivos e prepararon mostras para observar cun 

microscopio. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para lembrar as diferenzas observadas entre os diferentes tipos de 

tecidos.
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de decembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. HISTOLOXÍA 

 Concepto de tecido, órgano, aparello e 

sistema. 

 Principais tecidos animais: estrutura e función. 

 Principais tecidos vexetais: estrutura e 

función. 

 Observacións microscópicas de tecidos 

animais e vexetais. 

 Asociación, especialización e división de 

tarefas: organismos máis complexos. 

 Modelos de organización en animais. 

 Modelos de organización en fungos, plantas e 

algas. 

 O tecido epitelial: epitelios de revestimento e 

glandulares. 

 Os tecidos conectivos: tecidos conxuntivo, 

adiposo, cartilaxinoso e óseo; sangue e linfa. 

 O tecido nervioso: condutor de información, 

procesador e transmisor de respostas. 

 Os tecidos vexetais: tecidos meristemático, 

parenquimático, protector, de sostemento, 

condutor e secretor. 

 Preparación dunha mostra de tecido epitelial. 

 Identificación de tecidos. 

B3-1. Diferenciar os distintos niveis de organización celular 

interpretando como se chega ao nivel tisular.  

B3-2. Recoñecer a estrutura e composición dos tecidos animais 

e vexetais relacionándoo coas funcións que realizan.  

B3-3. Asociar imaxes microscópicas co tecido ao que 

pertencen. 
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BLOQUE 3. HISTOLOXÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-1. Diferenciar os distintos niveis de 

organización celular interpretando como 

se chega ao nivel tisular.  

B3-1.1. Identifica os distintos niveis de 

organización celular e determina as súas 

vantaxes para os seres pluricelulares. 

 Diferencia unha colonia dun 

organismo pluricelular e explica as 

vantaxes destes últimos 

 Identifica modelos de organización en 

animais. 

Páx. 164 

Act. 1 

Páx. 165 

Acts. 2 e 3 

CMCCT 

CAA 

B3-2. Recoñecer a estrutura e 

composición dos tecidos animais e 

vexetais relacionándoos coas funcións 

que realizan.  

B3-2.1. Relaciona tecidos animais e/ou 

vexetais coas súas células características, 

asociando a cada unha delas a función 

que realiza. 

 Diferencia tecidos epiteliais. 

 Prepara unha mostra de tecido 

epitelial e relaciona a forma das súas 

células coa súa función. 

 Indica características das células de 

distintos tecidos. 

Páx. 166 

Acts. 4 e 5 

Páx. 167 

Acts. 6 e 7 

Páx. 149 

Act. 9  

Páx. 170 

Act. 13 

Páx. 171 

Act. 14 

Páx. 173 

Acts. 16 e 17 

Páx. 174 

Act. 18 

Páx. 175 

Act. 19 

Páx. 176 

Acts. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

IE 
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BLOQUE 3. HISTOLOXÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3-3. Asociar imaxes microscópicas co 

tecido ao que pertencen.  
B3-3.1. Relaciona imaxes microscópicas 

co tecido ao que pertencen. 

 Relaciona imaxes microscópicas co 

tecido ao que pertencen. 

 Explica as semellanzas e diferenzas 

entre as células de tres tipos de 

tecido muscular. 

Páx. 168 

Acts. 8 e 9 

Páx. 169 

Acts. 10 e 11 

Páx. 172 

Act. 15 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Diferenciación e especialización celular (páx. 162); Como se identifican os tecidos? (páxs. 180 e 

181). 

Expresión oral e escrita. Realizar un cadro resumen das principais células dos tecidos vexetais (páx. 177); elixir un órgano humano para 

elaborar un póster por parellas (páx. 181). 

Comunicación audiovisual. Organismos unicelulares eucariotas de vida libre e organismos procariotas coloniais (páx. 164); sistemas e 

aparellos en animais vertebrados (páx. 165); principais tipos de epitelios de revestimento (páx. 166); principais tipos de glándulas (páx. 167); os 

tipos de tecido adiposo: pardo e branco (páx. 169); tipos de tecido óseo (páx. 170); tipos de célula do sangue (páx. 171); tipos de tecido 

muscular (páx. 172); as neuronas e as células da glía (páx. 173); meristemas dunha planta (páx. 174); tipos de tecido condutor (páx. 176). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información sobre o tecido adiposo branco e pardo; investigar que 

tecidos vexetais obsérvanse nos aneis dunha árbore (páx. 179); deseñar por grupos unha presentación en PowerPoint sobre as técnicas coas 

que se extrae un tecido ata a obtención dunha preparación para a súa observación; investigar sobre as aplicacións e estratexias actuais que 

expón a enxeñaría tisular (páx. 181). 

Emprendemento. Preparar unha mostra de tecido epitelial (páx. 167); elixir un órgano humano para elaborar un póster por parellas (páx. 181).  

Valores persoais. O labor do histólogo clínico (páx. 181). 
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UNIDADE 10. A importancia da biodiversidade 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar nesta unidade a importancia 

da biodiversidade. Estudarán os tres niveis nos que se define e valorarán a 

importancia do seu mantemento para a supervivencia. Recoñecerán as 

actividades humanas como a principal causa da perda de biodiversidade e 

proporán solucións para evitala. Observarán e interpretarán mapas para 

comprender como se distribúe a biodiversidade e poderán describir os 

factores que inflúen na súa distribución. Comprobarán que España é o país 

con maior biodiversidade da Unión Europea. Aprenderán a realizar cálculos 

de biodiversidade. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron os niveis de 

definición da biodiversidade. Coñecen a importancia que esta ten para a 

supervivencia e poden facer propostas para evitar a perda de biodiversidade. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade ao realizar as mostraxes de biodiversidade. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

 As grandes zonas bioxeográficas. 

 Patróns de distribución. Os principais biomas. 

 Factores que inflúen na distribución dos seres 

vivos: xeolóxicos e biolóxicos. 

 A conservación da biodiversidade. 

 O factor antrópico na conservación da 

biodiversidade. 

 

 Os tres niveis de definición da biodiversidade. 

 A necesidade da biodiversidade para a 

supervivencia. 

 As actividades humanas: principal causa da 

actual perda de biodiversidade. 

 A distribución da biodiversidade. 

 A protección da biodiversidade. 

 O conxunto de biomas: a biosfera. 

 España, o país con maior biodiversidade da 

Unión Europea. 

 A cuantificación da biodiversidade. 

 Realización de mostraxes de biodiversidade. 

 A protección dunha especie ameazada. 

B4-1. Coñecer os grandes grupos taxonómicos de seres vivos.  

B4-3. Definir o concepto de biodiversidade e coñecer os 

principais índices de cálculo de diversidade biolóxica.  

B4-6. Relacionar as zonas bioxeográficas coas principais 

variables climáticas.  

B4-11. Recoñecer a importancia bioxeográfica da Península 

Ibérica no mantemento da biodiversidade. 

B4-13. Definir o concepto de endemismo e coñecer os 

principais endemismos da flora e a fauna españolas. 

B4-14. Coñecer as aplicacións da biodiversidade en campos 

como a saúde, o medicamento, a alimentación e a industria. 

B4-15. Coñecer as principais causas de perda de 

biodiversidade, así como e as ameazas máis importantes para 

a extinción de especies. 

B4-16. Enumerar as principais causas de orixe antrópico que 

alteran a biodiversidade. 

B4-17. Comprender os inconvenientes producidos polo tráfico 

de especies exóticas e pola liberación ao medio de especies 

alóctonas ou invasoras. 

 



176 

 

 

BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Coñecer os grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos.  

B4-1.2. Aprecia o reino vexetal como 

desencadenamento da biodiversidade. 

 Recoñece a importancia das funcións 

das plantas e as algas nos 

ecosistemas para a supervivencia dos 

organismos. 

Páx. 187 

Acts. 9 e 10 

CMCCT 

CAA 

B4-3. Definir o concepto de 

biodiversidade e coñecer os principais 

índices de cálculo de diversidade 

biolóxica.  

B4-3.1. Coñece o concepto de 

biodiversidade e relaciona este concepto 

coa variedade e abundancia de especies. 

 Coñece o concepto de 

biodiversidade. 

 Explica a variedade e abundancia de 

especies. 

 Indica que ecosistemas presentan 

maior diversidade. 

Páx. 185 

Act. 1 

Páx. 197 

Act. 27 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4-3.2. Resolve problemas de cálculo de 

índices de diversidade. 

 Realiza mostraxes de biodiversidade. Páx. 198 

Act. 27 

CMCCT 

CAA 

B4-6. Relacionar as zonas bioxeográficas 

coas principais variables climáticas.  

B4-6.1. Recoñece e explica a influencia 

do clima na distribución de biomas, 

ecosistemas e especies. 

 Indica zonas de maior biodiversidade. 

 Recoñece os factores que determinan 

a distribución dos diferentes biomas 

terrestres. 

Páx. 190 

Acts. 12 e 13 

Páx. 192 

Act. 17 

CMCCT 

CAA 

B4-6.2. Identifica as principais variables 

climáticas que inflúen na distribución dos 

grandes biomas. 

 Identifica nun mapa os estados nos 

que se sitúan os puntos quentes e 

explica as causas que ameazan a 

biodiversidade en cada un. 

 Menciona adaptacións de diferentes 

especies segundo o clima. 

Páx. 190 

Acts. 14 e 15 

Páx. 193 

Act. 18 

Páx. 194 

Acts. 19, 20 e 

21 

Páx. 195 

CMCCT 

CAA 
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Acts. 22, 23 e 

24 
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BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-11. Recoñecer a importancia 

bioxeográfica da Península Ibérica no 

mantemento da biodiversidade. 

B4-11.2. Recoñece a importancia da 

Península Ibérica como mosaico de 

ecosistemas. 

 Investiga a estrutura e importancia 

das devesas creadas polo ser 

humano a partir do bosque 

mediterráneo. 

 Identifica as adaptacións da aciñeira 

ao bosque mediterráneo. 

Páx. 196 

Acts. 25 e 26 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4-13. Definir o concepto de endemismo 

e coñecer os principais endemismos da 

flora e a fauna españolas. 

B4-13.1. Define o concepto de 

endemismo ou especie endémica. 

 Explica que é unha especie 

endémica. 

 Explica por que hai tantas especies 

endémicas nas illas. 

Páx. 185 

Acts. 2, 3 e 4 

CCL 

CMCCT 

B4-14. Coñecer as aplicacións da 

biodiversidade en campos como a saúde, 

o medicamento, a alimentación e a 

industria. 

B4-14.1. Enumera as vantaxes que se 

derivan do mantemento da biodiversidade 

para o ser humano. 

 Explica a importancia da diversidade 

xenética. 

 Describe exemplos de seres vivos 

útiles para o ser humano. 

Páx. 186 

Acts. 5 e 6 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4-15. Coñecer as principais causas de 

perda de biodiversidade, así como e as 

ameazas máis importantes para a 

extinción de especies. 

B4-15.2. Coñece e explica as principais 

ameazas que se observan sobre as 

especies e que fomentan a súa extinción. 

 Explica por que a desaparición dunha 

especie provoca a extinción doutras. 
Páx. 186 

Act. 8 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4-16. Enumerar as principais causas de 

orixe antrópico que alteran a 

biodiversidade. 

B4-16.2. Indica as principais medidas que 

reducen a perda de biodiversidade. 

 Elabora unha lista de medidas que se 

poden ter en conta para preservar a 

biodiversidade. 

Páx. 191 

Act. 16 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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CSC 
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BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-17. Comprender os inconvenientes 

producidos polo tráfico de especies 

exóticas e pola liberación ao medio de 

especies alóctonas ou invasoras. 

B4-17.1. Coñece e explica os principais 

efectos derivados da introdución de 

especies alóctonas nos ecosistemas. 

 Describe as consecuencias da 

introdución de especies novas en 

zonas nas que antes non existía. 
Páx. 188 

Act. 11 

CCL 

CMCCT 

CAA 

CSC 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A importancia da biodiversidade (páx. 182); O concepto de especie biolóxica (páx. 184); Causas 

e consecuencias do quecemento global (páx. 188); Como se protexe unha especie ameazada? (páx. 202). 

Expresión oral e escrita. Elaboración dunha lista de medidas para preservar a biodiversidade (páx. 191); realizar un esquema coas funcións 

das plantas e das algas (páx. 199); elaboración dun informe coas principais características da conca mediterránea, un dos 34 punto quente ou 

hotspot (páx. 201); escribir un informe para o proxecto sobre como protexer unha especie ameazada (páx. 203). 

Comunicación audiovisual. A biodiversidade en números (páx. 185); fichas de animais incluídas no Catálogo Español de Especies Ameazadas 

(páx. 189); os 34 hotspots de biodiversidade (páx. 190); distribución dos principais biomas (páx. 192); bioma mariño (páx. 195); como se define a 

biodiversidade dunha zona determinada (páx. 197). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información acerca de rexións españolas con maior 

biodiversidade (páx. 190); investigar acerca da estrutura e a importancia das devesas (páxs. 196 e 200); buscar información acerca de 

adaptacións ao bosque mediterráneo da aciñeira (páx. 196); buscar exemplos de especies endémicas en Galicia (páx. 200); consultar na páxina 

do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente as especies vulnerables e en perigo de extinción; buscar información sobre os 

principais espazos protexidos de Galicia; pescudar que especies son máis frecuentes nos cotos, as marismas e La Vera; investigar sobre as 

especies declaradas en perigo de extinción de Galicia; buscar información sobre as principais características da conca mediterránea, un dos 34 

puntos quentes (páx. 201); buscar información sobre o lince ibérico (páx. 203). 

Emprendemento. Propor medidas para que unha explotación na selva teña beneficios sen destruír o ecosistema (páx. 200); elixir unha especie 

ameazada e expor un proxecto para protexela (páx. 203).  

Educación cívica e constitucional. Elaboración dunha lista de medidas para preservar a biodiversidade (páx. 191). 

Valores persoais. O labor do histólogo clínico (páx. 181). 
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UNIDADE 11. Evolución e clasificación dos seres vivos 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a orixe común dos 

organismos que existen sobre a Terra. Comprobarán que a evolución 

biolóxica é a responsable da biodiversidade, estudando os principios 

xenéticos da evolución por selección natural. Poderán explicar as 

adaptacións dos seres vivos ao medio. Entenderán a importancia de clasificar 

os seres vivos e coñecerán os criterios utilizados para realizar esta 

clasificación. Estudarán a evolución biolóxica coma un dos fundamentos da 

clasificación. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a clasificación 

dos seres vivos e a súa evolución. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade en lembrar a cronoloxía das clasificacións e os criterios que en 

cada momento se tiveron en conta para realizalas. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

 A clasificación e a nomenclatura dos grupos 

principais de seres vivos. 

 As grandes zonas bioxeográficas. 

 Patróns de distribución. Os principais biomas. 

 Factores que inflúen na distribución dos seres 

vivos: xeolóxicos e biolóxicos. 

 A conservación da biodiversidade. 

 O factor antrópico na conservación da 

biodiversidade. 

 A orixe común dos organismos sobre a Terra. 

 A evolución biolóxica, responsable da 

biodiversidade. 

 A adaptación dos seres vivos ao medio no que 

viven. 

 A organización da diversidade biolóxica: os 

sistemas de clasificación. 

 A evolución biolóxica, un dos fundamentos da 

clasificación. 

 A clasificación dos seres vivos. 

B4-1. Coñecer os grandes grupos taxonómicos de seres vivos. 

B4-2. Interpretar os sistemas de clasificación e nomenclatura 

dos seres vivos. 

B4-9. Relacionar a biodiversidade co proceso evolutivo. 

B4-10. Describir o proceso de especiación e enumerar os 

factores que o condicionan. 
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BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-1. Coñecer os grandes grupos 

taxonómicos de seres vivos. 

B4-1.1. Identifica os grandes grupos 

taxonómicos dos seres vivos. 

 Interpreta características dos grupos 

taxonómicos. Páx. 213 

Acts. 12 e 13 

CMCCT 

CAA 

B4-2. Interpretar os sistemas de 

clasificación e nomenclatura dos seres 

vivos. 

B4-2.1. Coñece e utiliza claves 

dicotómicas ou outros medios para a 

identificación e clasificación de diferentes 

especies de animais e plantas. 

 Valora a importancia de clasificar os 

seres vivos e coñece criterios de 

clasificación.  

 Recoñece a evolución biolóxica como 

un dos fundamentos dos sistemas de 

clasificación. 

 Identifica como serían clasificados 

algúns organismos nos distintos 

sistemas de clasificación. 

Páx. 212 

Acts. 10 e 11  

Páx. 214 

Acts. 14 e 15 

Páx. 216 

Act. 16 

CMCCT 

CAA 

CSC 

B4-9. Relacionar a biodiversidade co 

proceso evolutivo. 

B4-9.1. Relaciona a biodiversidade co 

proceso de formación de especies 

mediante cambios evolutivos. 

 Explica que pasaría se as especies 

non evolucionasen. 

 Explica que significa que a evolución 

depende do azar. 

Páx. 209 

Acts. 1, 2, 3 e 4 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B4-9.2. Identifica o proceso de selección 

natural e a variabilidade individual como 

factores clave no aumento de 

biodiversidade. 

 Comprende a importancia das 

adaptacións dos animais e das 

plantas.  

 Describe as relacións dos organismos 

nun ecosistema utilizando os 

conceptos de hábitat e nicho 

ecolóxico. 

Páx. 210 

Acts. 5 e 6 

Páx. 211 

Acts. 7, 8 e 9 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-10. Describir o proceso de especiación 

e enumerar os factores que o 

condicionan.  

B4-10.2. Identifica os factores que 

favorecen a especiación. 

 Relaciona as adaptacións e os 

procesos de especiación coa 

diversidade dos seres vivos. 

Páx. 209 

Acts. 3 e 4 

Páx. 210 

Acts. 5 e 6 

CMCCT 

CAA 



188 

 

 

 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Evolución e clasificación dos seres vivos (páx. 204); Como se clasifican os seres vivos? (páxs. 

220 e 221). 

Expresión oral e escrita. Elaboración dun esquema da evolución das primeiras células; escribir definicións dos factores que fan variar as 

frecuencias xénicas dunha poboación; elaborar unha listaxe coas características dun bo criterio de clasificación (páx. 217). 

Comunicación audiovisual. Principais eventos na evolución da vida na Terra (páxs. 206 e 207); a deriva xenética e os «colos de botella» (páx. 

208); principais barreiras reprodutivas e principais mecanismos de especiación (páx. 209); tipos de adaptacións (páxs. 210 e 211); categorías 

taxonómicas; taxonomía e nomenclatura (páx. 213); principais tipos de homoloxías (páx. 214); árbore filoxenética dos cetáceos (páx. 215); 

clasificacións máis aceptadas na actualidade (páx. 216). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Realizar unha táboa cos diferentes tipos de adaptacións (páx. 217). 

Emprendemento. Interpretar un texto sobre como se clasifican os seres vivos (páxs. 220 e 221).  

Valores persoais. O labor do biólogo evolutivo (páx. 221). 
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UNIDADE 12. A árbore da vida 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar os organismos máis antigos e 

máis abundantes que existen, os procariotas; tamén aprenderán diferentes 

aspectos do grupo dos protistas e saberán por que é difícil a súa 

clasificación. O contido da unidade completarase co estudo das eucariotas 

pluricelulares, as plantas; os fungos e, por último, os animais. Aplicarán parte 

dos contidos da unidade ao elaborar claves dicotómicas para identificar a 

distintas especies. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a clasificación 

dos seres vivos e utilizaron claves dicotómicas. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para organizar o contido das claves dicotómicas que deben 

elaborar.
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

 A clasificación e a nomenclatura dos grupos 

principais de seres vivos. 

 A conservación da biodiversidade. 

 Os procariotas, os organismos máis abundantes 

e antigos. 

 Os protistas, o grupo heteroxéneo de eucariotas 

de difícil clasificación. 

 Os fungos, eucariotas que dirixen o seu 

alimento externamente. 

B4-4. Coñecer as características do tres dominios e os cinco 

reinos nos que se clasifican os seres vivos. 

BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS 

FUNCIÓNS, E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de nutrición nas plantas. Proceso de 

obtención e transporte dos nutrientes. 

 As adaptacións dos vexetais ao medio. 

 As plantas, eucariotas pluricelulares con 

cloroplastos e clorofila. 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 

espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de nutrición nos animais. O 

transporte de gases e a respiración. A 

excreción. 

 As adaptacións dos animais ao medio. 

 Os animais, eucariotas que se nutren 

principalmente por inxestión. 

B6-1. Comprender os conceptos de nutrición heterótrofa e de 

alimentación. 

B6-29. Recoñecer as adaptacións máis características dos 

animais aos diferentes medios nos que habitan. 
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BLOQUE 4. A BIODIVERSIDADE 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4-2. Interpretar os sistemas de 

clasificación e nomenclatura dos seres 

vivos. 

B4-2.1. Coñece e utiliza claves 

dicotómicas ou outros medios para a 

identificación e clasificación de diferentes 

especies de animais e plantas. 

 Realiza unha clave dicotómica dos 

principais grupos de vertebrados. 

 Elabora unha clave dicotómica para 

identificar diversas especies de 

árbores. 

Páx. 239 

Acts. 76 e 80 

CMCCT 

CAA 

B4-4. Coñecer as características dos tres 

dominios e os cinco reinos nos que se 

clasifican os seres vivvos. 

B4-4.1. Recoñece os tres dominios e os 

cinco reinos nos que agrupan os seres 

vivos. 

 Identifica os dominios e os reinos nos 

que se agrupan os seres vivos. 

Páx. 224 

Acts. 1 e 2 

Páx. 225 

Act. 3 

CMCCT 

CAA 

B4-4.2. Enumera as características de 

cada un dos dominios e dos reinos nos 

que se clasifican os seres vivos. 

 Recoñece características dos 

dominios Archaea e Bacteria. 

 Explica a importancia das algas e das 

microalgas. 

 Describe as dificultades para 

clasificar os protistas. 

Páx. 224 

Act. 1 

Páx. 225 

Act. 3 

Páx. 226 

Acts. 5, 6 e 7 

Páx. 227 

Act. 8 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características. 

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características. 

 Identifica as diferenzas entre 

os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e 

espermatófitas e as súas 

fases e estruturas 

características. 

Páx. 229 

Acts. 11 e 12 

Páx. 231 

Acts. 14, 15, 16, 

17, 18 e 19 

CMCCT 

CAA 

B5-12.2. Interpreta esquemas, debuxos, 

gráficas e ciclos biolóxicos dos diferentes 

grupos de plantas. 

 Interpreta un esquema da 

estrutura dos musgos. 
Páx. 228 

Act. 10 

CMCCT 

CAA 



195 

 

 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Comprender os conceptos de 

nutrición heterótrofa e de alimentación. 

B6-1.2. Coñece as características da 

nutrición heterótrofa, distinguindo os tipos 

principais. 

 Identifica a característica que fai que 

as esponxas sexan animais. 
Páx. 232 

Act. 20 

Páx. 232 

Act. 21 

CMCCT 

CAA 

B6-29. Recoñecer as adaptacións máis 

características dos animais aos diferentes 

medios nos que habitan. 

B6-29.1. Identifica as adaptacións animais 

aos medios aéreos. 

 Recoñece as adaptacións animais 

aos medios aéreos. 
Páx. 234 

Act. 26  

CMCCT 

CAA 

B6-29.2. Identifica as adaptacións animais 

aos medios acuáticos.  

 Identifica as adaptacións dos anfibios 

aos medios acuáticos. 
Páx. 234 

Act. 24 

CMCCT 

CAA 

B6-29.3. Identifica as adaptacións animais 

aos medios terrestres. 

 Diferencia as adaptacións dos réptiles 

e os anfibios aos medios terrestres. 
Páx. 234 

Acts. 24 e 25 

CMCCT 

CAA 



196 

 

 

 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 



198 

 

 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A árbore da vida (páx. 222); Como identificar os seres vivos? (páxs. 238 e 239). 

Expresión oral e escrita. Elaboración dun informe sobre o papel dos zoólogos; redactar o contido dun blog sobre parques zoolóxicos (páx. 

239).  

Comunicación audiovisual. Formas dos procariotas (páx. 224); diferente parede celular (páx. 225); distribución das algas acuáticas segundo a 

profundidade (páx. 226); mofos mucilaxinosos ou escorregantes e mofos acuáticos ou filamentosos (páx. 227); estrutura dos musgos (páx. 228); 

diferenzas entre monocotiledóneas e dicotiledóneas (páx. 229); tipos de hifas (páx. 230); tipos de artrópodos (páx. 233). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar o tipo de organismo que participa nun proceso; investigar 

sobre a utilización das algas; buscar información sobre os peixes viscosos e lampreas (páx. 237); deseñar o contido dun blog sobre parques 

zoolóxicos (páx. 239). 

Emprendemento. Elaborar claves dicotómicas (páxs. 238 e 239).  

Valores persoais. O labor do zoólogo e do botánico (páx. 239). 
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UNIDADE 13. A nutrición das plantas 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a nutrición das plantas, 

describindo como realizan todo o proceso e identificando a parte da planta 

que intervén en cada fase. Valorarán a importancia da fotosíntese e 

apenderán a deseñar e desenvolver unha experiencia sobre ese proceso. 

Saberán como sintetizan e almacenan as substancias e identificarán os 

tecidos secretores que eliminan as substancias de refugo nas plantas. 

Ademais, poderán recoller a información que proporciona a madeira que 

producen as árbores durante o seu crecemento. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a nutrición das 

plantas e saben en que consiste a fotosíntese. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade á hora de analizar os resultados do deseño e desenvolvemento da 

experiencia sobre a fotosíntese. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS 

FUNCIÓNS, E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de nutrición nas plantas. Proceso de 

obtención e transporte dos nutrientes. 

 Transporte do zume elaborado. 

 A fotosíntese. 

 As plantas, organismos autótrofos. 

 Nutrición das plantas cormófitas e briófitas. 

 A absorción de nutrientes nas plantas: minerais, 

auga e savia. 

 O transporte do zume bruto. 

 O intercambio de gases e a transpiración nas 

follas. 

 A fotosíntese: síntese de substancias orgánicas 

e liberación de osíxeno. 

 Deseño e desenvolvemento dunha experiencia 

sobre a fotosíntese. 

 A distribución do zume elaborado. 

 A síntese e o almacenamento de substancias 

nas plantas. 

 A eliminación das substancias de refugo nas 

plantas. 

 A información da madeira que producen as 

árbores. 

B5-1. Describir como se realiza a absorción da auga e das 

sales minerais. 

B5-2. Coñecer a composición do zume bruto e os seus 

mecanismos de transporte. 

B5-3. Explicar os procesos de transpiración, intercambio de 

gases e gutación. 

B5-4. Coñecer a composición do zume elaborado e os seus 

mecanismos de transporte. 

B5-5. Comprender as fases da fotosíntese, os factores que a 

afectan e a súa importancia biolóxica. 

B5-6. Explicar a función de excreción en vexetais e as 

substancias producidas polos tecidos secretores. 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 

espermatófitas e as súas fases e estruturas características. 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-1. Describir como se realiza a 

absorción da auga e dos sales minerais. 

B5-1.1. Describe a absorción da auga e 

dos sales minerais. 

 Describe a absorción da auga e dos 

sales minerais. 

 Localiza e sinala a función da banda 

de Caspary. 

Páx. 244 

Act. 6 

Páx. 245 

Acts. 7, 8 e 9 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-2. Coñecer a composición do zume 

bruto e os seus mecanismos de 

transporte. 

B5-2.1. Coñece e explica a composición 

do zume bruto e os seus mecanismos de 

transporte. 

 Coñece a composición do zume bruto 

e os seus mecanismos de transporte. 

Páx. 246 

Acts. 10 e 11 

Páx. 247 

Acts. 13, 14, 15 

e 16 

CMCCT 

CAA 

B5-3. Explicar os procesos de 

transpiración, intercambio de gases e 

gutación. 

B5-3.1. Describe os procesos de 

transpiración, intercambio de gases e 

gutación. 

 Explica os procesos de transpiración, 

intercambio de gases e gutación. 

 Indica a función da cutina da 

epiderme das follas. 

 Sinala as diferenzas entre os 

parénquimas do mesófilo das follas. 

Páx. 248 

Acts. 17 e 18 

Páx. 249 

Acts. 19 e 20 

CMCCT 

CAA 

B5-4. Coñecer a composición do zume 

elaborado e os seus mecanismos de 

transporte. 

B5-4.1. Explicita a composición do zume 

elaborado e os seus mecanismos de 

transporte. 

 Explica como se distribúe pola planta 

do zume elaborado. 

 Identifica os órganos dunha planta 

que poden ser sumidoiros e 

produtores á vez. 

Páx. 252 

Act. 28 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-5. Comprender as fases da 

fotosíntese, os factores que a afectan e a 

súa importancia biolóxica. 

B5-5.1. Detalla os principais feitos que 

ocorren durante cada unha das fases da 

fotosíntese asociando, a nivel de 

orgánulo, onde se producen. 

 Describe os feitos que ocorren 

durante as fases da fotosíntese. 

 Define metabolismo secundario. 

 Establece relacións entre os órganos 

de acumulación de substancias en 

plantas e alimentos de orixe vexetal. 

Páx. 253 

Acts. 29 e 30 

CCL 

CMCCT 

CAA 

IE 

B5-6. Explicar a función de excreción en 

vexetais e as substancias producidas 

polos tecidos secretores. 

B5-6.1. Recoñece algún exemplo de 

excreción en vexetais. 

 Sinala substancias que se atopan nos 

tecidos secretores das plantas que 

son útiles para as persoas. 

Páx. 254 

Act. 31 

CMCCT 

CAA 

B5-6.2. Relaciona os tecidos secretores e 

as substancias que producen. 

 Relaciona os tecidos secretores e as 

substancias que producen 
Páx. 254 

Act. 31 

CMCCT 

CAA 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características. 

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características. 

 Diferencia a nutrición nas plantas 

cormófitas e nas briófitas. 

Páx. 242 

Acts. 1, 2, 3, 4, 

e 5 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A nutrición das plantas (páx. 240); Outras formas de nutrición das plantas (páx. 243); Que 

información proporciona a madeira que producen as árbores no seu crecemento? (páxs. 258 e 259). 

Expresión oral e escrita. Describir como se realiza unha cronoloxía elemental; explicar que é xestionar de forma sustentable (páx. 259).  

Comunicación audiovisual. Etapas do proceso nutritivo dunha planta cormófita (páx. 242); estrutura primaria da raíz (páx. 244); vías de 

absorción de auga e sales minerais (páx. 245); tipos de células do xilema (páx. 246); transporte do zume bruto polo xilema (páx. 247); partes do 

limbo foliar (páx. 248). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información sobre plantas epífitas (páx. 257). 

Emprendemento. Analizar os aneis que mostra o corte do tronco dunha árbore (páxs. 258 e 259).  

Educación cívica e constitucional. Xestionar o medio ambiente de forma sustentable (páxs. 258 e 259). 

Valores persoais. O labor do enxeñeiro forestal (páx. 259). 
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UNIDADE 14. A relación das plantas e a regulación do seu 

crecemento

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a relación das plantas e os 

mecanismos de regulación do seu crecemento. Comprenderán que é unha 

fitohormona, de que xeitos poden actuar, cales son os seus efectos 

fisiolóxicos. Identificarán os efectos das hormonas vexetais e a interacción 

entre hormonas. Asociarán as clases de tropismos en función do estímulo. 

Explicarán os factores externos que condicionan o desenvolvemento das 

plantas e saberán como se defenden as plantas fronte a microorganismos 

patóxenos e a animais herbívoros. Por último, analizarán o efecto dos 

fitorreguladores en agricultura. 

 

 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa saben que as plantas 

responden a estímulos externos e diferencia os mecanismos de relación das 

plantas e os dos animais. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade durante a análise do efecto dos fitorreguladores en agricultura.
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS 

FUNCIÓNS, E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de relación nas plantas. Os 

tropismos e as nastias. As hormonas vexetais 

fotosíntese. 

 Os procesos biolóxicos das plantas: xenes e 

hormonas. 

 As fitohormonas. 

 Identificación dos efectos das hormonas 

vexetais. 

 O movemento das plantas ante estímulos 

externos. 

 Factores externos que condicionan o 

desenvolvemento das plantas. 

 As plantas deféndense e poden comunicarse 

entre si. 

 A mellora da produción hortofrutícola con 

fitohormonas. 

B5-7. Describir os tropismos e as nastias ilustrándoos con 

exemplos.  

B5-8. Definir o proceso de regulación nas plantas mediante 

hormonas vexetais.  

B5-9. Coñecer os diferentes tipos de fitohormonas e as súas 

funcións.  

B5-10. Comprender os efectos da temperatura e da luz no 

desenvolvemento das plantas.  

B5-16. Recoñecer as adaptacións máis características dos 

vexetais aos diferentes medios nos que habitan. 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-7. Describir os tropismos e as nastias 

ilustrándoos con exemplos. 

B5-7.1. Describe e coñece exemplos de 

tropismos e nastias. 

 Describe as diferenzas entre 

tropismos e nastias. 

 Identifica os estímulos externos que 

provocan os movementos nas 

nastias. 

Páx. 267 

Acts. 10 e 11 

 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-8. Definir o proceso de regulación nas 

plantas mediante hormonas vexetais. 

B5-8.1. Valora o proceso de regulación 

das hormonas vexetais. 

 Enumera os estímulos aos que 

responden as plantas. 

 Define as fitohormonas; indica onde 

se forman e como promoven o 

crecemento lonxitudinal da planta. 

 Analiza o efecto dos fitorreguladores 

en agricultura. 

Páx. 262 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 264 

Acts. 4 e 5 

Páx. 275 

Acts. 56, 57, 58, 

59, 60, 61, 62 e 

63  

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-9. Coñecer os diferentes tipos de 

fitohormonas e as súas funcións. 

B5-9.1. Relaciona as fitohormonas e as 

funcións que desempeñan. 

 Indica as funcións das fitohormonas. 

 Identifica os efectos das hormonas 

vexetais. 

Páx. 264 

Acts. 6, 7 e 8 

Páx. 265 

Act. 9 

CMCCT 

CAA 

B5-10. Comprender os efectos da 

temperatura e da luz no desenvolvemento 

das plantas. 

B5-10.1. Argumenta os efectos da 

temperatura e a luz no desenvolvemento 

das plantas. 

 Explica os efectos da temperatura e a 

luz no desenvolvemento da planta. 

 Explica que sucede se se cultivan 

fresas nun invernadoiro. 

Páx. 268 

Act. 12 

Páx. 269 

Acts. 13, 14, 15 

e 16 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-16. Recoñecer as adaptacións máis 

características dos vexetais aos diferentes 

medios nos que habitan. 

B5-16.1. Relaciona as adaptacións dos 

vexetais co medio no que se desenvolven. 

 Recoñece as adaptacións máis 

características dos vexetais. 

 Explica as diferenzas entre os 

mecanismos de defensa das plantas 

específicos e inespecíficos. 

 Indica as substancias que actúan 

durante as infeccións dunha planta 

como mediadores. 

Páx. 270 

Acts. 17, 18 e 

19 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A relación das plantas e a regulación do seu crecemento (páx. 260); A interacción (páx. 266); 

Poden as fitohormonas mellorar a produción hortofrutícola? (páxs. 274 e 275). 

Expresión oral e escrita. Redactar un texto no que se definan os tropismos e as nastias (páx. 271).  

Comunicación audiovisual. Experimento de Darwin (páx. 262); resultados dos experimentos con fitohormonas (páx. 263); identificación de 

efectos das hormonas vexetais (páx. 265); interacción na xerminación e no crecemento, interacción na maduración e a senescencia (páx. 266); 

clases de tropismos en función do tipo de estímulo; tipos de nastias (páx. 267); tipos de plantas segundo o fotoperíodo (páx. 268). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información sobre compostos químicos con accións que 

desenvolven nas plantas; buscar información acerca de infestacións que provoquen a formación de agallas nas plantas (páx. 272). 

Emprendemento. Identificar os efectos das hormonas vexetais (páx. 265); analizar o efecto dos fitorreguladores en agricultura (páxs. 274 e 

275).  

Educación cívica e constitucional. A produción hortofrutícola (páxs. 274 e 275). 

Valores persoais. O labor do técnico en xardinaría e floraría (páx. 275). 
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UNIDADE 15. A reprodución das plantas 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a reprodución sexual e 

asexual das plantas e distinguirán técnicas de multiplicación artificial de 

plantas. Aprenderán o ciclo biolóxico dos musgos e dos fentos. Recoñecerán 

as estruturas de reprodución das ximnospermas e o seu ciclo biolóxico; 

observarán imaxes sobre a formación de gametófitos nas anxiospermas, a 

polinización e a dobre fecundación. Identificarán as partes dunha semente e 

clasificarán os tipos de froitos. Analizarán como intervén o ser humano na 

reprodución das plantas para mellorar os cultivos. Por último, aprenderán un 

método para conservar as variedades de plantas tradicionais: o banco de 

sementes. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen moitos dos contidos 

que se inclúen nesta unidade sobre a reprodución das plantas.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade cando deban deseñar un método sinxelo para comprobar a 

viabilidade das sementes. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS 

FUNCIÓNS, E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de reprodución. Os ciclos biolóxicos 

máis característicos das plantas. A semente e 

o froito. 

 A reprodución sexual e asexual das plantas. 

 O ciclo de vida das briófitas. 

 O esporófito, fase dominante nas pteridófitas. 

 As ximnospermas: estruturas de reprodución e 

ciclo biolóxico. 

 As anxiospermas: flores, formación de 

gametófitos; polinización e dobre fecundación; a 

semente e o froito; a dispersión e a xerminación 

de sementes. 

 A mellora da produción hortofrutícola con 

fitohormonas. 

B5-11. Entender os mecanismos de reprodución asexual e a 

reprodución sexual nas plantas.  

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de briófitas, pteridófitas e 

espermatófitas e as súas fases e estruturas características.  

B5-13. Entender os procesos de polinización e de dobre 

fecundación nas espermatófitas. A formación da semente e o 

froito.  

B5-14. Coñecer os mecanismos de diseminación das sementes 

e os tipos de xerminación.  

B5-15. Coñecer as formas de propagación dos froitos. 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-11. Entender os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución 

sexual nas plantas.  

B5-11.1. Distingue os mecanismos de 

reprodución asexual e a reprodución 

sexual nas plantas. 

 Diferencia a reprodución asexual por 

esporas e a multiplicación vexetativa. 

 Identifica os órganos que interveñen 

na multiplicación das cormófitas. 

 Explica por que a reprodución sexual 

produce plantas xeneticamente 

distintas ás dos seus proxenitores. 

 Distingue as técnicas de propagación 

artificial de plantas. 

Páx. 279 

Acts. 1, 2, 3 e 4 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-12. Diferenciar os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características.  

B5-12.1. Diferencia os ciclos biolóxicos de 

briófitas, pteridófitas e espermatófitas e as 

súas fases e estruturas características. 

 Diferencia os ciclos biolóxicos de 

briófitas e as pteridófitas. 
Páx. 280 

Acts. 9 e 10 

Páx. 281 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-12.2. Interpreta esquemas, debuxos, 

gráficas e ciclos biolóxicos dos diferentes 

grupos de plantas. 

 Interpreta esquemas dos ciclos 

biolóxicos dos diferentes grupos de 

plantas. 

Páx. 280 

Acts. 5, 6, 7 e 8 

Páx. 281  

Acts. 11 e 12 

Páx. 283 

Acts. 15, 16, 17 

e 18 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 5. AS PLANTAS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5-13. Entender os procesos de 

polinización e de dobre fecundación nas 

espermatófitas. A formación da semente e 

o froito.  

B5-13.1. Explica os procesos de 

polinización e de fecundación nas 

espermatófitas e diferencia a orixe e as 

partes da semente e do froito. 

 Explica o proceso de polinización e 

nas espermatófitas. 

 Explica o proceso de fecundación nas 

espermatófitas. 

 Describe as características das 

sementes para realizar un banco de 

sementes. 

 Define a biotecnoloxía vexetal. 

Páx. 288 

Act. 26 

Páx. 285 

Acts. 19, 20, 21, 

22 e 23 

Páx. 293 

Acts. 69, 70, 71, 

72, 73, 74 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-14. Coñecer os mecanismos de 

diseminación das sementes e os tipos de 

xerminación.  

B5-14.1. Distingue os mecanismos de 

diseminación das sementes e os tipos de 

xerminación. 

 Explica os diferentes mecanismos de 

diseminación das sementes e 

relaciónaos coas esporas. 

 Sinala diferenzas entre a xerminación 

epixea e hipoxea. 

Páx. 286 

Act. 24 

Páx. 287 

Act. 25 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B5-15. Coñecer as formas de 

propagación dos froitos. 

B5-15.1. Identifica os mecanismos de 

propagación dos froitos. 

 Identifica os mecanismos de 

propagación dos froitos 
Páx. 287 CMCCT 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: A reprodución das plantas (páx. 276); Microesporas e macroesporas (páx. 282); A escasa 

especialización reprodutiva e o carácter primitivo das plantas ximnospermas (páx. 283); Apomixia (páx. 288); Como se conserva a 

biodiversidade vexetal? (páxs. 292 e 293). 

Expresión oral e escrita. Redactar unha definición sobre o cultivo in vitro (páx. 291); realizar un informe sobre os principais bancos de 

sementes (páx. 293). 

Comunicación audiovisual. Órganos da reprodución vexetativa en cormófitas (páx. 278); técnicas de multiplicación artificial de plantas (páx. 

279); ciclo biolóxico dos musgos (páx. 280); ciclo biolóxico dos fentos (páx. 281); ciclo biolóxico dunha conífera (páx. 283); formación de 

gametófitos (páx. 284); tipos de xerminación (páx. 287). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar o significado de froito polispermo e monospermo; buscar 

información sobre o cultivo in vitro (páx. 291); buscar información sobre os bancos de sementes (páx. 293). 

Emprendemento. Deseñar un método sinxelo para comprobar a viabilidade das sementes dun banco de sementes (páx. 293).  

Valores persoais. As técnicas de propagación artificial de plantas (páx. 279). 
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UNIDADE 16. Nutrición en animais: dixestión e respiración 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a nutrición nos animais. 

Identificarán os procesos dixestivos mediante os cales se incorporan os 

nutrientes ao organismo. Recoñecerán os órganos e procesos dixestivos dos 

invertebrados e dos vertebrados. Explicarán a respiración como parte da 

nutrición dos animais e identificarán as estruturas respiratorias de 

vertebrados e invertebrados. Aprenderán a medir o aire que respiramos e 

descubrirán de que se alimentan as aves mediante o estudo das egagrópilas. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que na nutrición 

interveñen os procesos de dixestión e respiración; e coñecen varios contidos 

dos que se inclúen nesta unidade sobre a nutrición dos animais vertebrados e 

invertebrados.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para realizar esquemas que resuman os contidos aprendidos na 

unidade.
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de nutrición nos animais. O 

transporte de gases e a respiración. A 

excreción. 

 Os procesos dixestivos: a incorporación dos 

nutrientes ao organismo. 

 O aparello dixestivo dos invertebrados. 

 Os vertebrados, un verdadeiro aparello 

dixestivo. 

 A respiración forma parte da nutrición dos 

animais. 

 As estruturas respiratorias dos invertebrados. 

 O pulmón, a estrutura respiratoria máis 

frecuente en vertebrados. 

 Medición do aire que respiramos. 

 Investigación sobre o alimento dos animais. 

B6-1. Comprender os conceptos de nutrición heterótrofa e de 

alimentación.  

B6-2. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos 

invertebrados.  

B6-3. Distinguir os modelos de aparellos dixestivos dos 

vertebrados.  

B6-4. Diferenciar a estrutura e función dos órganos do aparello 

dixestivo e as súas glándulas.  
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-1. Comprender os conceptos de 

nutrición heterótrofa e de alimentación.  

B6-1.2. Coñece as características da 

nutrición heterótrofa, distinguindo os tipos 

principais. 

 Explica as características da nutrición 

heterótrofa. 

 Distingue os tipos principais da 

nutrición heterótrofa. 

Páx. 296 

Acts. 1, 2 e 3 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-2. Distinguir os modelos de aparellos 

dixestivos dos invertebrados.  

B6-2.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos invertebrados. 

 Distingue os aparellos dixestivos dos 

invertebrados. 
Páx. 297 

Acts. 4 e 5  

Páx. 298 

Acts. 6 e 7 

CMCCT 

CAA 

B6-3. Distinguir os modelos de aparellos 

dixestivos dos vertebrados  

B6-3.1. Recoñece e diferencia os 

aparellos dixestivos dos vertebrados. 

 Establece diferenzas entre os 

modelos de aparellos dixestivos nos 

vertebrados. 

Páx. 300 

Acts. 8, 9, 10 e 

11 

Páx. 301 

Acts. 12, 13 e 

14 

CMCCT 

CAA 

B6-4. Diferenciar a estrutura e función dos 

órganos do aparello dixestivo e as súas 

glándulas.  

B6-4.1. Relaciona cada órgano do 

aparello dixestivo coa función/s que 

realizan. 

 Relaciona a dentadura coa función/s 

que realizan. 

 Relaciona os tipos de células do 

estómago coa súa función. 

Páx. 300 

Acts. 8 e 9 

Páx. 301 

Acts. 13 e 14 

CMCCT 

CAA 

B6-4.2. Describe a absorción no intestino.  Describe os procesos dixestivos no 

intestino. 

Páx. 302 

Acts. 15, 16 e 

17 

Páx. 303 

Act. 19 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Nutrición en animais: dixestión e respiración (páx. 294); Respiración fóra e dentro da auga (páx. 

304); De que se alimentan os animais? (páxs. 314 e 315). 

Expresión oral e escrita. Nomear e definir os procesos realizados no aparello dixestivo dos animais (páx. 311). 

Comunicación audiovisual. Esquema de procesos dixestivos (páx. 296); órganos e procesos dixestivos en poríferos e cnidarios (páx. 297); 

órganos e procesos dixestivos en platihelmintos, anélidos e moluscos (páx. 298); órganos e procesos dixestivos en artrópodos e equinodermos 

(páx. 299); distintas dentaduras de mamíferos (páx. 300); o estómago dos vertebrados (páx. 301); mecanismos básicos de absorción (páx. 303); 

difusión pasiva (páx. 304); tipos de respiración en artrópodos (páx. 307); respiración en peixes (páx. 308); proceso de alveolización (páx. 309). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar anomalías relacionadas coa nutrición que se dan na especie 

humana (páx. 313). 

Emprendemento. Descubrir a dieta de aves mediante o estudo das egagrópilas (páx. 314).  

Valores persoais. O labor do técnico en educación e control ambiental (páx. 315). 
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UNIDADE 17. Nutrición en animais: circulación e excreción 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego.

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van continuar estudando a nutrición nos 

animais. Identificarán as funcións do aparello circulatorio e os líquidos 

circulatorios. Darán o sistema circulatorio sanguíneo para comprobar como 

se levan os nutrientes e os gases respiratorios e diferenciarán entre un 

sistema circulatorio aberto e un pechado. Poderán explicar como é o sistema 

circulatorio dos invertebrados e dos vertebrados e neste último identificarán, 

como complemento do sanguíneo, o compoñente linfático. Tamén estudarán 

os órganos excretores en vertebrados e invertebrados. Para finalizar a 

unidade, poderán valorar a importancia do electrograma.  

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que na nutrición 

interveñen os procesos de circulación e excreción; e coñecen varios contidos 

dos que se inclúen nesta unidade sobre a nutrición dos animais vertebrados e 

invertebrados.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para realizar esquemas que resuman os contidos aprendidos na 

unidade.

 



228 

 

 

Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de nutrición nos animais. O 

transporte de gases e a respiración. A 

excreción. 

 O sistema de transporte para o intercambio de 

substancias co exterior nos animais. 

 Identificación de tipos de células no sangue dun 

vertebrado. 

 O sistema circulatorio sanguíneo, o compoñente 

do aparello circulatorio que vehicula nutrientes e 

gases respiratorios. 

 O sistema circulatorio sanguíneo dos 

invertebrados: aberto ou pechado. 

 O sistema circulatorio sanguíneo dos 

vertebrados: pechado simple ou pechado dobre. 

 O compoñente linfático do aparello circulatorio 

dos vertebrados que complementa ao 

sanguíneo. 

 Os órganos excretores.  

 A información que achega a actividade eléctrica 

do corazón. 

 O electrocardiograma. 

B6-5. Coñecer a importancia de pigmentos respiratorios no 

transporte de osíxeno.  

B6-6. Comprender os conceptos de circulación aberta e 

pechada, circulación simple e dobre incompleta ou completa.  

B6-7. Coñecer a composición e función da linfa. 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-5. Coñecer a importancia de 

pigmentos respiratorios no transporte de 

osíxeno.  

B6-5.1. Recoñece e explica a existencia 

de pigmentos respiratorios nos animais. 

 Recoñece a existencia de pigmentos 

respiratorios nos animais. 

 Relaciona distintos pigmentos 

respiratorios co grupo de animais que 

os presentan. 

Páx. 319 

Acts. 3 e 4 

CMCCT 

CAA 

B6-6. Comprender os conceptos de 

circulación aberta e pechada, circulación 

simple e dobre incompleta ou completa.  

B6-6.1. Relaciona circulación aberta e 

pechada cos animais que a presentan, as 

súas vantaxes e inconvenientes.  

 Coñece os sistemas circulatorios 

sanguíneos. 

 Diferencia circulación aberta e 

pechada. 

 Relaciona circulación aberta e 

pechada cos animais que a 

presentan. 

 Establece diferenzas entre os 

aparellos circulatorios de distintos 

animais. 

Páx. 321 

Acts. 7, 8 e 9  

Páx. 322 

Acts. 10, 11 e 

12 

Páx. 323 

Acts. 13 e 14 

Páx. 324 

Acts. 15 e 16 

CMCCT 

CAA 

B6-6.2. Asocia representacións sinxelas 

do aparello circulatorio co tipo de 

circulación (simple, dobre, incompleta ou 

completa). 

 Recoñece o tipo de circulación en 

representacións sinxelas do aparello 

circulatorio. 

Páx. 332 

Act. 34 

CMCCT 

CAA 

B6-7. Coñecer a composición e función 

da linfa. 

B6-7.1. Indica a composición da linfa, 

identificando as súas principais funcións. 

 Identifica as funcións de sistema 

circulatorio linfático e os seus 

compoñentes en distintos grupos de 

animais. 

Páx. 326 

Act. 17 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-11. Enumerar os principais produtos 

de excreción e sinalar as diferenzas 

apreciables nos distintos grupos de 

animais en relación con estes produtos. 

B6-11.1. Enumera os principais produtos 

de excreción, clasificando os grupos de 

animais segundo os produtos de 

excreción. 

 Enumera os principais produtos de 

excreción.  

 Clasifica os grupos de animais 

segundo os produtos de excreción. 

 Identifica órganos de excreción 

auxiliares. 

Páx. 327 

Act. 18 

Páx. 329 

Acts. 19 e 20 

Páx. 330 

Acts. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Nutrición en animais: circulación e excreción (páx. 316); Que información nos proporciona a 

actividade eléctrica do corazón? (páxs. 334 e 335). 

Expresión oral e escrita. Realizar unha táboa co tipo de aparello circulatorio, líquido circulatorio e corazón que presenta cada grupo animal 

(páx. 331). 

Comunicación audiovisual. Tipos de vasos sanguíneos (páx. 320); sistemas circulatorios sanguíneos (páx. 321); composición do fluído 

respiratorio (páx. 322); órganos de excreción en invertebrados (páx. 328); os nefróns e a formación de ouriños (páx. 329). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información sobre a función termorreguladora do aparello 

circulatorio nos animais homeotermos; investigar sobre a diabete (páx. 333); buscar información sobre os desfibriladores (páx. 335).  

Emprendemento. Identificar tipos de células no sangue dun vertebrado (páx. 319).  

Valores persoais. O labor do cardiólogo (páx. 325). 
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UNIDADE 18. Relación de animais: receptores e efectores 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a relación nos animais. 

Comprobarán como elaboran os animais as respostas fronte á información 

que os rodea; e como captan os estímulos os invertebrados e os vertebrados. 

Estudarán os órganos dos sentidos nos vertebrados. Poderán explicar como 

é a resposta do aparello locomotor fronte aos estímulos e como é a resposta 

secretora. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a relación nos animais 

e saben que son receptores e efectores; e coñecen varios contidos dos que 

se inclúen nesta unidade sobre a relación dos animais vertebrados e 

invertebrados.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para realizar esquemas que resuman os contidos aprendidos na 

unidade.
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Suxestión de temporalización: terceira semana de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de relación nos animais. Os 

receptores e os efectores. O sistema nervioso 

e o endocrino. A homeostase. 

 Os animais e as súas respostas fronte á 

información que reciben do medio que os rodea. 

 Os invertebrados captan estímulos mediante 

receptores específicos illados ou agrupados.  

 Os vertebrados captan estímulos mediante 

órganos dos sentidos específicos. 

 Os diferentes grupos de vertebrados presentan 

órganos dos sentidos con distinto 

desenvolvemento. 

 A resposta motora fronte aos estímulos 

execútaa o aparello locomotor. 

 A relación entre o movemento articular e os 

tipos de pancas. 

 A resposta secretora fronte aos estímulos adoita 

ser neurohormonal en invertebrados e hormonal 

en vertebrados. 

 Utilización das feromonas na loita biolóxica 

contra pragas. 

B6-16. Coñecer os principais compoñentes do sistema nervioso 

e o seu funcionamento.  

B6-22. Enumerar as glándulas endócrinas en vertebrados, as 

hormonas que producen e as funcións destas.  

B6-23. Coñecer as hormonas e as estruturas que as producen 

nos principais grupos de invertebrados. 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-16. Coñecer os principais 

compoñentes do sistema nervioso e o seu 

funcionamento.  

B6-16.1. Define estímulo, receptor, 

transmisor, efector.  

 Relaciona respostas co 

comportamento. 

 Describe como captan os estímulos 

os invertebrados. 

Páx. 339  

Acts. 3 e 4 

Páx. 340  

Acts. 5, 6, 7 e 8 

CMCCT 

CAA 

B6-16.2. Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriais e nervios. 

 Indica tipos de receptores. 

 Identifica órganos dos sentidos. 

Páx. 341 

Act. 9  

Páx. 342 

Acts. 10, 11 e 

12 

Páx. 344 

Act. 13 

Páx. 345  

Acts. 14, 15, 16 

e 17 

CMCCT 

CAA 

B6-22. Enumerar as glándulas endócrinas 

en vertebrados, as hormonas que 

producen e as funcións destas.  

B6-22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas. 

 Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas. Páx. 350  

Acts. 27 e 28 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-23. Coñecer as hormonas e as 

estruturas que as producen nos principais 

grupos de invertebrados. 

B6-23.1. Relaciona as principais 

hormonas dos invertebrados coa súa 

función de control. 

 Relaciona as principais hormonas dos 

invertebrados coa súa función de 

control. 

Páx. 350  

Acts. 27 e 28 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-11. Enumerar os principais produtos 

de excreción e sinalar as diferenzas 

apreciables nos distintos grupos de 

animais en relación con estes produtos. 

B6-11.1. Enumera os principais produtos 

de excreción, clasificando os grupos de 

animais segundo os produtos de 

excreción. 

 Enumera os principais produtos de 

excreción.  

 Clasifica os grupos de animais 

segundo os produtos de excreción. 

 Identifica órganos de excreción 

auxiliares. 

Páx. 327 

Act. 18 

Páx. 329 

Acts. 19 e 20 

Páx. 330 

Acts. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

CCL 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Relación de animais: receptores e efectores (páx. 336); Como se utilizan as feromonas na loita 

biolóxica contra pragas? (páxs. 354 e 355). 

Expresión oral e escrita. Describir como funcionan os estatocistos dos invertebrados (páx. 340); definir o termo apéndice (páx. 347). 

Comunicación audiovisual. Estímulo, receptor, centro nervioso, efectos (páx. 339); órganos dos sentidos de distintos animais (páxs. 342, 343); 

tipos de ás (páx. 347); locomoción nos mamíferos (páx. 348); relación do movemento articular cos tipos de pancas (páx. 349). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Pescudar a función de cada parte do globo ocular (páx. 352); buscar 

información sobre as adaptacións dos mamíferos e sobre animais que elaboren determinadas respostas efectoras (páx. 353).  

Emprendemento. Relacionar o movemento articular cos tipos de pancas (páx. 349).  

Educación cívica e constitucional. Explicar os problemas que expón a aplicación de feromonas (páx. 355). 

Valores persoais. O labor do enxeñeiro agroambiental (páx. 355). 
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UNIDADE 19. Coordinación nerviosa e hormonal en animais 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar a relación e coordinación dos 

animais, o sistema nervioso e o hormonal. Comprenderán como codifica e 

transmite a información o sistema nervioso e coñecerán as características do 

sistema nervioso dos invertebrados e o dos vertebrados. Estudarán os 

órganos endócrinos e as células e órganos neurohormonais que se ocupan 

da coordinación hormonal. Poderán explicar o sistema hormonal dos 

vertebrados e as glándulas endócrinas que os constitúen.  

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen o sistema nervioso e 

o hormonal; viron xa varios contidos dos que se inclúen nesta unidade sobre 

a nutrición dos animais vertebrados e invertebrados.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para realizar esquemas que resuman os contidos aprendidos na 

unidade.
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Suxestión de temporalización: cuarta semana de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 Funcións de relación nos animais. Os 

receptores e os efectores. O sistema nervioso 

e o endocrino. A homeostase. 

 O sistema nervioso e o hormonal: a relación e 

coordinación nos animais. 

 O sistema nervioso codifica e transmite a 

información en forma de impulsos nerviosos. 

 O sistema nervioso dos invertebrados e a súa 

complexidade.  

 O sistema nervioso dos vertebrados.  

 Partes somática e autónoma do sistema 

nervioso dos vertebrados. 

 Os órganos endócrinos e as células e órganos 

neurohormonais. 

 A coordinación hormonal mediante 

neurohormonas dos invertebrados.  

 As glándulas endócrinas do sistema hormonal 

dos vertebrados. 

 As bases do comportamento animal. 

B6-16. Coñecer os principais compoñentes do sistema nervioso 

e o seu funcionamento.  

B6-17. Explicar o mecanismo de transmisión do impulso 

nervioso.  

B6-18. Identificar os principais tipos de sistemas nerviosos en 

invertebrados. 

B6-19. Diferenciar o desenvolvemento do sistema nervioso en 

vertebrados. 

B6-20. Describir os compoñentes e funcións do sistema 

nervioso tanto desde o punto de vista anatómico (SNC e SNP) 

como funcional (somático e autónomo). 

B6-21. Describir os compoñentes do sistema endócrino e a súa 

relación co sistema nervioso. 

B6-22. Enumerar as glándulas endócrinas en vertebrados, as 

hormonas que producen e as funcións destas. 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-16. Coñecer os principais 

compoñentes do sistema nervioso e o seu 

funcionamento.  

B6-16.2. Identifica distintos tipos de 

receptores sensoriais e nervios. 

 Explica a relación e coordinación nos 

animais. Páx. 358 

Act. 1  

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-17. Explicar o mecanismo de 

transmisión do impulso nervioso.  

B6-17.1. Explica a transmisión do impulso 

nervioso na neurona e entre neuronas. 

 Explica a transmisión do impulso 

nervioso. 

 Explica a diferenza entre potencial de 

repouso e de acción. 

 Describe o proceso de intercambio de 

ións na neurona. 

 Diferenza entre sinapse química e 

eléctrica. 

Páx. 359  

Acts. 3 e 4 

Páx. 360  

Acts. 5 e 6 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-18. Identificar os principais tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados 

B6-18.1. Distingue os principais tipos de 

sistemas nerviosos en invertebrados.  

 Indica os tipos de sistemas nerviosos 

en invertebrados. 
Páx. 361  

Acts. 7 e 8 

CMCCT 

CAA 

B6-19. Diferenciar o desenvolvemento do 

sistema nervioso en vertebrados. 

B6-19.1 Identifica os principais sistemas 

nerviosos de vertebrados.  

 Identifica o desenvolvemento do 

sistema nervioso en vertebrados. 
Páx. 362  

Acts. 9 e 10 

CMCCT 

CAA 

B6-20. Describir os compoñentes e 

funcións do sistema nervioso tanto desde 

o punto de vista anatómico (SNC e SNP) 

como funcional (somático e autónomo). 

B6-20.1. Describe o sistema nervioso 

central e periférico dos vertebrados, 

diferenciando as funcións do sistema 

nervioso somático e o autónomo.  

 Describe o sistema nervioso central e 

periférico dos vertebrados. 

 Describe o acto reflexo. 

Páx. 363  

Acts. 11 e 12 

Páx. 364  

Acts. 13 e 14 

Páx. 365  

Acts. 15 e 16 

Páx. 366  

CCL 

CMCCT 
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Acts. 17 e 18 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-21. Describir os compoñentes do 

sistema endócrino e a súa relación co 

sistema nervioso. 

B6-21.1. Establece a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso. 

 Identifica os compoñentes do sistema 

endócrino. Páx. 367 

Acts. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

B6-22. Enumerar as glándulas endócrinas 

en vertebrados, as hormonas que 

producen e as funcións destas. 

B6-22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas. 

 Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas Páx. 372 

Act. 46 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-22.2. Discrimina que función 

reguladora e en que lugar se evidencia, a 

actuación dalgunhas das hormonas que 

actúan no corpo humano.  

 

 Recoñece a función reguladora e en 

que lugar se evidencia a actuación 

dalgunhas das hormonas que actúan 

no corpo humano. 

Páx. 368 

Acts. 23 e 24 

CMCCT 

CAA 

B6-22.3. Relaciona cada glándula 

endocrina coa hormona ou hormonas 

máis importantes que segrega, explicando 

a súa función de control.  

 

 Explica a relación entre o hipotálamo 

e a hipófise. 

 Indica as glándulas reguladas pola 

hipófise. 

 Explica a relación entre as hormonas 

producidas polo páncreas. 

Páx. 370 

Acts. 26 e 27 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou grupais. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Coordinación nerviosa e hormonal en animais (páx. 356); As unións neuromusculares (páx. 

360); O alcohol, unha droga perigosa (páx. 366); Cales son as bases do comportamento animal? (páxs. 374 e 375). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre o alcohol: O alcohol, unha droga perigosa (páx. 366); escribir nun esquema as partes do sistema 

nervioso central e as súas funcións; elaborar unha táboa indicando as principais glándulas endócrinas de vertebrados e as súas hormonas (páx. 

371). 

Comunicación audiovisual. Compoñentes do sistema nervioso (páx. 358); transmisión do impulso nervioso (páx. 359); evolución do encéfalo 

nos vertebrados (páx. 362); actos voluntarios (páx. 364); compoñentes do sistema nervioso autónomo (páx. 365); actos reflexos (páx. 366); tipos 

de secreción hormonal (páx. 369); regulación da metamorfose e da muda (páx. 368); hipotálamo (páx. 369); glándulas do sistema hormonal: 

tiroide, paratiroide, páncreas, ovarios, testículos (páx. 370). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar sobre a conduta dun animal (páx. 375).  

Emprendemento. Determinar as bases do comportamento animal (páxs. 374 e 375).  

Educación cívica e constitucional. Debate: O alcohol, unha droga perigosa (páx. 366). 

Valores persoais. O labor do etólogo clínico (páx. 375). 
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UNIDADE 20. Reprodución en animais 

OBXECTIVOS CURRICULARES 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos van estudar como se reproducen os 

animais, asexual e sexualmente. Explicarán como é e como funciona o 

aparello reprodutor dos animais con reprodución sexual e como se produce a 

fecundación. Poderán describir o desenvolvemento embrionario e 

postembrionario. Estudarán os diversos xeitos de reproducirse os 

vertebrados e os invertebrados. Comprobarán como pode o ser humano 

intervir nos procesos reprodutivos. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen que os animais se 

reproducen de forma sexual ou asexual; viron xa varios contidos dos que se 

inclúen nesta unidade sobre a reprodución dos animais vertebrados e 

invertebrados.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen algunha 

dificultade para realizar esquemas que resuman os contidos aprendidos na 

unidade.
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Suxestión de temporalización: primeira semana de xuño 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DA ÁREA CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS, 

E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

 A reprodución nos animais. Tipos de 

reprodución. Vantaxes e inconvenientes. Os 

ciclos biolóxicos máis característicos dos 

animais. A fecundación e o desenvolvemento 

embrionario. 

 Reprodución asexual ou sexual dos animais. 

 Aparello reprodutor dos animais con 

reprodución sexual: formación dos gametos. 

 Os gametos de distinto sexo na fecundación dos 

animais con reprodución sexual. 

 Fases de fecundación e desenvolvemento 

embrionario e postembrionario. 

 Os invertebrados e os vertebrados: diversos 

xeitos de reproducirse. 

 A intervención do ser humano nos procesos 

reprodutivos. 

 Un programa de reprodución asistida para a 

conservación de especies ameazadas. 

B6-24. Definir o concepto de reprodución e diferenciar entre 

reprodución sexual e reprodución asexual. Tipos. Vantaxes e 

inconvenientes. 

B6-25. Describir os procesos da gametoxénese. 

B6-26. Coñecer os tipos de fecundación en animais e as súas 

etapas. 

B6-27. Describir as distintas fases do desenvolvemento 

embrionario. 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-24. Definir o concepto de reprodución 

e diferenciar entre reprodución sexual e 

reprodución asexual. Tipos. Vantaxes e 

inconvenientes. 

B6-24.1. Describe as diferenzas entre 

reprodución asexual e sexual, 

argumentando as vantaxes e 

inconvenientes de cada unha delas.  

 Explica as diferenzas entre 

reprodución asexual e sexual. 

 Recoñece as características da 

reprodución asexual ou multiplicación 

vexetativa. 

 Describe as vantaxes e 

inconvenientes da reprodución 

asexual e sexual, argumentando 

sobre cada unha delas. 

Páx. 378 

Act. 1  

Páx. 379 

Acts. 2, 3 e 4 

Páx. 391 

Acts. 22 

Páx. 392 

Acts. 32 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-24.3. Distingue os tipos de 

reprodución sexual. 

 Distingue os tipos de reprodución 

sexual. 
Páx. 380  

Act. 5 

CMCCT 

CAA 

B6-25. Describir os procesos da 

gametoxénese. 

B6-25.1. Distingue e compara o proceso 

de espermatoxénese e ovoxénese.  

 Describe o proceso da 

gametoxénese. 

Páx. 381  

Acts. 6, 7, 8, 9 e 

10 

CCL 

CMCCT 

B6-26. Coñecer os tipos de fecundación 

en animais e as súas etapas. 

B6-26.1. Diferencia os tipos de 

fecundación en animais e as súas etapas. 

 Recoñece os mecanismos de 

autofecundación que utilizan algúns 

animais. 

 Recoñece os tipos de fecundación en 

animais. 

Páx. 382  

Acts. 11, 12 e 

13 

Páx. 388  

Act. 19 

Páx. 390  

Acts. 20 e 21 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-27. Describir as distintas fases do 

desenvolvemento embrionario. 

B6-271. Identifica as fases do 

desenvolvemento embrionario e os 

acontecementos característicos de cada 

unha delas. 

 Describe as fases do 

desenvolvemento embrionario. Páx. 383  

Acts. 14 e 15 

CCL 

CMCCT 

B6-27.2. Relaciona os tipos de ovo, cos 

procesos de segmentación e gastrulación 

durante o desenvolvemento embrionario. 

 Establece relacións entre os tipos de 

ovo e os procesos de segmentación e 

gastrulación. 

Páx. 384  

Acts. 16 e 17 

Páx. 386  

Act. 18 

 

CMCCT 

CAA 
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BLOQUE 6. OS ANIMAIS: AS SÚAS FUNCIÓNS E ADAPTACIÓNS AO MEDIO (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B6-21. Describir os compoñentes do 

sistema endócrino e a súa relación co 

sistema nervioso. 

B6-21.1. Establece a relación entre o 

sistema endócrino e o sistema nervioso. 

 Identifica os compoñentes do sistema 

endócrino. Páx. 367 

Acts. 21 e 22 

CMCCT 

CAA 

B6-22. Enumerar as glándulas endócrinas 

en vertebrados, as hormonas que 

producen e as funcións destas. 

B6-22.1. Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas. 

 Describe as diferenzas entre 

glándulas endócrinas e exócrinas Páx. 372 

Act. 46 

CCL 

CMCCT 

CAA 

B6-22.2. Discrimina que función 

reguladora e en que lugar se evidencia, a 

actuación dalgunhas das hormonas que 

actúan no corpo humano.  

 Recoñece a función reguladora e en 

que lugar se evidencia a actuación 

dalgunhas das hormonas que actúan 

no corpo humano. 

Páx. 368 

Acts. 23 e 24 

CMCCT 

CAA 

B6-22.3. Relaciona cada glándula 

endócrina coa hormona ou hormonas 

máis importantes que segrega, explicando 

a súa función de control.  

 Explica a relación entre o hipotálamo 

e a hipófise. 

 Indica as glándulas reguladas pola 

hipófise. 

 Explica a relación entre as hormonas 

producidas no páncreas. 

Páx. 370 

Acts. 26 e 27 

CCL 

CMCCT 

CAA 
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 OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A 

AVALIACIÓN 

SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de 

diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, 

probas correspondentes á 

unidade. 

 Avaliación por 

competencias, probas 

correspondentes á 

unidade. 

 Probas de avaliación 

externa. 

 Outros documentos 

gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou 

grupais. 

 Representacións e 

dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade: Reprodución en animais (páx. 376); Poliembrionía (páx. 378); Hermafroditismo (páx. 380); 

Transferencia nuclear de células somáticas, SCNT (páx. 389); Cales son as bases do comportamento animal? (páxs. 374 e 375). 

Expresión oral e escrita. Debater sobre a clonación terapéutica (páx. 390); sinalar as diferenzas e inconvenientes da reprodución sexual e 

asexual; elaborar un cadro coas analoxías e diferenzas entre os procesos de ovoxénese e espermatoxénese (páx. 391). 

Comunicación audiovisual. Tipos de reprodución sexual (páx. 378); espermatozoide e óvulo de mamíferos (páx. 380); ovoxénese e 

espermatoxénese (páx. 381); etapas da fecundación en mamíferos (páx. 382); tipos de cigotos (páx. 383); tipos de blástula (páx. 384); 

gastrulación (páx. 385); metamorfose simple e complexa (páx. 386); metamorfose en invertebrados (páx. 387); anexos embrionarios (páx. 388); 

clonación (páx. 389). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar sobre o hermafroditismo (páx. 380); buscar información sobre 

a terapia celular (páx. 390); buscar información para clasificar mamíferos segundo o seu desenvolvemento embrionario (páx. 392); buscar 

información sobre as células nai embrionarias e as células nai adultas (páx. 393); investigar sobre un programa de reprodución asistida nunha 

tartaruga (páx. 394). 

Emprendemento. Determinar as bases do comportamento animal (páxs. 374 e 375).  

Educación cívica e constitucional. Repercusións da clonación terapéutica (páx. 390); aplicación da clonación en gandaría (páx. 392); valorar 

as vantaxes éticas de traballar con cigotos conxelados (páx. 393); a utilidade da clonación para a conservación das especies (páx. 395). 

Valores persoais. O labor do embriólogo clínico (páx. 395). 
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12.5 TEMPORALIZACIÓN 

 
 

  
Avaliación     

                                 Temas que serán impartidos  
 

Primeira     Bloque de Bioloxía:  8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17  

Segunda     Bloque de Bioloxía:  18, 19, 20, 13, 14 e 15 

Terceira     Bloque de Xeoloxía:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

 

 
 
12.6 CONTIDOS MÍNIMOS 
 

 
-Os niveis de organización dos seres vivos. 
 

-Bioelementos.Biomoléculas inorgánicas e orgánicas. 
 
-Aproximación a orixe da vida. 
 
-As estruturas das células procariota e eucariota. 
 

-A nutrición nas células. Metabolismo. 

 
-Reprodución celular. Mitose e Meiose. 
 
-A relación nas células. 
 
-As formas non celulares. 
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-Tecidos vexetais. Tecidos animais. 
 
-Evolución e diversidade biolóxica.Teorías evolucionistas.As probas da evolución 
 
-O fenómeno da adaptación. A biodiversidade e a súa conservación. 
 

-A clasificación dos seres vivos. 
 

-As moneras. Os protoctistos. Os fungos .As plantas. Os animais. 
 
-A nutrición das plantas:autótrofa . 
 

-A raíz.O talo.As follas. O cloroplasto. A fotosíntese: fase escura e fase luminosa.  
 
-A función de relación nas plantas. Hormonas. Tropismos. Nastias 
 
-A reprodución nas plantas. 
 
-Reprodución das plantas sen sementes: briófitos e pteridófitos. 

 

-Reprodución en plantas con sementes. A flor. A polinización. A fecundación. Os froitos. 
 
-A nutrición nos animais  
 
-A dixestión nos invertebrados. 
 

-A dixestión nos vertebrados. Aparello dixestivo humano. 
 
-O intercambio de gases nos animais. Aparello respiratorio humano. 
 
-O transporte de sustancias nos animais. 

 

-Modelos de sistemas circulatorios. Aparello circulatorio humano 
 
-Modelos de aparellos excretores. Aparello excretor humano. 
 
-A relación nos animais. Sistemas nerviosos nos invertebrados. O sistema nerviosos dos vertebrados. A coordinación hormonal. 
 
-Sinápse e transmisión sináptica. 
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-Importancia da reprodución en animais. 
 
-Reprodución asexual. Rreprodución sexual. 
 
-A reprodución nos invertebrados. A reprodución nos vertebrados. 

 
-Reprodución humana. A formación dos gametos. A fecundación. Métodos anticonceptivos 

 
A Xeoloxía como ciencia. Métodos de investigación xeolóxica. 
 
-Estudio do interior da Terra: codia ,manto e núcleo. 

 
-Tectónica de placas. 
 
-Minerais e materia cristalina. Principais minerais. 
 
-Rochas :clasificación. 
 

-O magma.As rochas magmáticas.  

 
-Metamorfismo. Rochas metamórficas. 
 
-Ambiente e procesos sedimentarios. 
 
-O solo. 

 
-Rochas sedimentarias.Tipos e exemplos. 
 
-As novas tecnoloxías e os riscos xeolóxicos. 
 

-Características xeolóxicas de España e Galicia. 

 
-A historia do noso planeta 
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13. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

ANATOMÍA APLICADA 
1º BACHARELATO 
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15.1.-Introdución e contextualización 

 

A materia de Anatomía Aplicada pretende achegar os coñecementos científicos 

que permitan comprender o corpo humano e a motricidade humana en relación coas 

manifestacións artísticas corporais e coa saúde. 

O corpo e o movemento son medios de expresión e comunicación, polo que 

comprender as estruturas e o funcionamento do corpo humano e da acción motora 

dotará o alumnado da base necesaria para que, dentro dunhas marxes saudables, poida 

mellorar o seu rendemento no proceso creativo e nas técnicas de execución artística, así 

como, en xeral, na vida. Para iso, esta materia está integrada por coñecementos, 

destrezas e actitudes de diversas áreas de coñecemento que se ocupan do estudo do 

corpo humano e da súa motricidade, tales como a anatomía, a fisioloxía, a biomecánica 

e as ciencias da actividade física. 

Anatomía Aplicada abrangue as estruturas e as funcións do corpo humano máis 

relacionadas coa acción motora e o seu rendemento, como son o sistema locomotor e o 

cardiopulmonar, ou os sistemas de control e regulación; afonda en como estas estruturas 

determinan o comportamento motor e as técnicas expresivas que compoñen as 

manifestacións artísticas corporais, e os efectos que a actividade física ten sobre elas e 

sobre a saúde. Na mesma liña, abórdanse tamén nocións básicas dos sistemas de achega 

e utilización da enerxía, e afóndase nas bases da conduta motora. 

Esta materia estrutúrase en oito grandes bloques: "As características do 

movemento", "Organización básica do corpo humano", "O sistema locomotor", "O 

sistema cardiopulmonar", "O sistema de achega e utilización da enerxía", "Os sistemas 

de coordinación e de regulación", "Expresión e comunicación corporal" e "Elementos 

comúns". 

 

 

 

15.2.-Obxectivos da materia 

 
Esta materia contribuirá a conseguir os obxectivos do Bacharelato, de 

maneira que o alumnado poida desenvolver as capacidades que lle permitan: 
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a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e 
adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 
Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos 
dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha 
sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de 

forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen 
de prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre 

homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 
discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e 
impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por calquera 
condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas 
con discapacidade. 

 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 
desenvolvemento persoal. 

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

e a lingua castelá. 
 
f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas 

estranxeiras. 
 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da 

información e da comunicación. 
 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo 

contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da 
súa evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do 
seu contorno social. 

 
i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e 

dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
 
l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da 

investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 
contribución da ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así 
como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a 
ordenación sustentable do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

 
m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, 

flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 
crítico. 

 
n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio 
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estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
 
ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o 

desenvolvemento persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
 
o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade 

viaria. 
 
p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de 

Galicia, e contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo 
globalizado. 

 

15.3.-Unidades didácticas 

 
1. Introdución:  As características do movemento 
2. Organización básica do corpo humano 
3. O sistema locomotor: sistemas muscular e óseo 
4. O sistema cardiopulmonar: aparellos circulatorio e respiratorio 
5. O sistema enerxético: aparello dixestivo 
6. Os sistemas de coordinación e regulación: sistemas nervioso e 

endócrino 
7. Expresión e comunicación corporal 
8. Elementos comúns  

 
 

15.4.-Secuenciación e temporalización 

 
Primeiro trimestre: 
1. Introdución: As características do movemento 
2. Organización básica do corpo humano 
3. O sistema locomotor 
 
Segundo trimestre: 
4. O sistema cardiopulmonar  
5. O sistema enerxético 
 
Terceiro trimestre: 
6. Os sistemas de coordinación e regulación 
7. Expresión e comunicación corporal  
 
Nota.- O tema 7 por estar relacionado co Bacharelato de Artes, verémolo 

de xeito práctico, a través dalgunha actividade cooperativa adaptándoa a 
normativa COVID. O tema 8 por ser transversal, traballarémolo en todas e cada 
unha das unidades.  
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15.5.-Concreción e peso dos Elementos Curriculares da 

Materia e a súa relación con estándares de aprendizaxe 

avaliables da materia  

 

 Anatomía Aplicada. 1º de bacharelato  

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe Competencias 

clave 

 Bloque 1. As características do movemento  

 d 

 i 

 l 

 n 

 B1.1. Elementos da acción 
motora. Mecanismos de 
percepción, decisión e 
execución. 

 B1.2. O movemento 
humano como ferramenta 
artístico-expresiva. 
Conciencia corporal e 
estados psicofísicos. 

 B1.1. Analizar os 
mecanismos que 
interveñen nunha acción 
motora, relacionándoos 
coa finalidade expresiva 
das actividades artísticas. 

 AAB1.1.1. Recoñece e 
enumera os elementos da 
acción motora e os 
factores que interveñen 
nos mecanismos de 
percepción, decisión e 
execución de 
determinadas accións 
motoras. 

 CMCCT 

 AAB1.1.2. Identifica e 
describe a relación entre a 
execución dunha acción 
motora e a súa finalidade. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 n 

 B1.3. Características da 
execución das accións 
motoras propias da 
actividade artística. 

 B1.4. Relación corporal 
coa gravidade e graos de 
tensión muscular. 

 B1.5. Capacidades 
coordinativas como 
compoñentes cualitativos 
das accións motoras. 

 B1.2. Identificar as 
características da 
execución das accións 
motoras propias da 
actividade artística, e 
describir a súa achega á 
finalidade destas e a súa 
relación coas capacidades 
coordinativas. 

 AAB1.2.1. Detecta as 
características da 
execución de accións 
motoras propias das 
actividades artísticas. 

 CMCCT 

 AAB1.2.2. Propón 
modificacións das 
características dunha 
execución para cambiar o 
seu compoñente 
expresivo-comunicativo. 

 CCEC 

 CSIEE 

 AAB1.2.3. Argumenta a 
contribución das 
capacidades coordinativas 
ao desenvolvemento das 
accións motoras. 

 CMCCT 

 Bloque 2. Organización básica do corpo humano  

 d 

 i 

 l 

 B2.1. Niveis de 
organización do corpo 
humano. 

 B2.2. Funcións vitais. 

 B2.3. Órganos e sistemas 
do corpo humano. 
Localización e funcións 

 B2.1. Interpretar o 
funcionamento do corpo 
humano como o resultado 
da integración anatómica e 
funcional dos elementos 
que conforman os seus 
niveis de organización e 
que o caracterizan como 

 AAB2.1.1. Diferencia os 
niveis de organización do 
corpo humano.  

 CMCCT 

 AAB2.1.2. Describe a 
organización xeral do 
corpo humano utilizando 
diagramas e modelos. 

 CMCCT 
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básicas. unha unidade estrutural e 
funcional. 

 AAB2.1.3. Especifica as 
funcións vitais do corpo 
humano, sinalando as 
súas características máis 
salientables. 

 CMCCT 

 AAB2.1.4. Localiza os 
órganos e os sistemas, e 
relaciónaos coas súas 
funcións. 

 CMCCT 

 Bloque 3. O sistema locomotor  

 d 

 i 

 l 

 B3.1. Estrutura e 
funcionamento do sistema 
locomotor. 

 B3.2. Tipos de ósos, 
músculos e articulacións. 
Funcionamento nos 
movementos propios das 
actividades artísticas. 

 B3.1. Recoñecer a 
estrutura e o 
funcionamento do sistema 
locomotor humano en 
movementos propios das 
actividades artísticas, 
razoando as relacións 
funcionais que se 
establecen entre as súas 
partes. 

 

 AAB3.1.1. Describe a 
estrutura e a función do 
sistema esquelético en 
relación coa mobilidade 
do corpo humano. 

 

 CMCCT 

 AAB3.1.2. Identifica o tipo 
de óso vinculándoo coa 
súa función. 

 CMCCT 

 AAB3.1.3. Diferencia os 
tipos de articulacións en 
relación coa mobilidade 
que permiten. 

 CMCCT 

 AAB3.1.4. Describe a 
estrutura e a función do 
sistema muscular, 
identificando a súa 
funcionalidade como parte 
activa do sistema 
locomotor. 

 CMCCT 

 AAB3.1.5. Diferencia os 
tipos de músculo en 
relación coa súa función. 

 CMCCT 

 AAB3.1.6. Describe a 
fisioloxía e o mecanismo 
da contracción muscular. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 B3.4. Anatomía funcional. 

 B3.5. Fisioloxía muscular 

 B3.6. Biomecánica do 
movemento humano. 
Aplicación aos xestos 
motores das actividades 
artísticas. 

 B3.7. Adaptacións que se 
producen no sistema 
locomotor como resultado 
da práctica sistematizada 
de actividade física e de 

 B3.2. Analizar a execución 
de movementos aplicando 
os principios anatómicos 
funcionais, a fisioloxía 
muscular e as bases da 
biomecánica, e 
establecendo relacións 
razoadas. 

 AAB3.2.1. Interpreta os 
principios da mecánica e 
da cinética, aplicándoos 
ao funcionamento do 
aparello locomotor e ao 
movemento. 

 CMCCT 

 AAB3.2.2. Identifica os 
ósos, as articulacións e os 
músculos principais 
implicados en diversos 
movementos, utilizando a 
terminoloxía axeitada. 

 CCL 

 CMCCT 
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actividades artísticas.  AAB3.2.3. Relaciona a 
estrutura muscular coa 
súa función na execución 
dun movemento e as 
forzas que actúan neste. 

 CMCCT 

 AAB3.2.4. Relaciona 
diferentes tipos de pancas 
coas articulacións do 
corpo humano e coa 
participación muscular nos 
seus movementos. 

 CMCCT 

 AAB3.2.5. Clasifica os 
principais movementos 
articulares en función dos 
planos e dos eixes do 
espazo. 

 CMCCT 

 AAB3.2.6. Argumenta os 
efectos da práctica 
sistematizada de exercicio 
físico sobre os elementos 
estruturais e funcionais do 
sistema locomotor, en 
relación coas actividades 
artísticas e os estilos de 
vida. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 B3.8. Alteracións 
posturais: identificación, 
causas e corrección. 

 B3.9. Hábitos saudables 
de hixiene postural na 
práctica das actividades 
artísticas. 

 B3.3. Valorar a corrección 
postural e identificar os 
malos hábitos posturais, 
co fin de traballar de forma 
segura e evitar lesións. 

 AAB3.3.1. Identifica as 
alteracións máis 
importantes derivadas do 
mal uso postural e propón 
alternativas saudables. 

 CMCCT 

 AAB3.3.2. Controla a súa 
postura e aplica medidas 
preventivas na execución 
de movementos propios 
das actividades artísticas, 
e valora a súa influencia 
na saúde. 

 CMCCT 

 CSIEE 

 d 

 i 

 l 

 B3.10. Lesións do aparello 
locomotor nas actividades 
artísticas. Hábitos 
saudables e prevención de 
lesións. 

 B3.11. Importancia do 
quecemento e da volta á 
calma na práctica de 
actividades artísticas. 

 B3.4. Identificar as lesións 
máis comúns do aparello 
locomotor nas actividades 
artísticas, en relación coas 
súas causas 
fundamentais. 

 AAB3.4.1. Identifica as 
principais patoloxías e 
lesións relacionadas co 
sistema locomotor nas 
actividades artísticas, e 
xustifica as súas causas 
principais. 

 CMCCT 

 AAB3.4.2. Analiza 
posturas e xestos motores 
das actividades artísticas, 
aplicando os principios de 
ergonomía, e propón 
alternativas para traballar 
de forma segura e evitar 
lesións. 

 CMCCT 

 CSIEE 
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 Bloque 4. O sistema cardiopulmonar  

 d 

 i 

 l 

 B4.1. Sistema respiratorio: 
características, estrutura e 
funcións. 

 B4.2. Fisioloxía da 
respiración.  

 B4.3. Coordinación da 
respiración co movemento 
corporal e a súa 
intensidade. 

 B4.4. Sistema 
cardiovascular: 
características, estrutura e 
funcións. 

 B4.5. Fisioloxía cardíaca e 
da circulación. 

 B4.6. Parámetros de 
saúde cardiovascular. 
Análise de hábitos e 
costumes saudables. 

 B4.7. Principios de 
acondicionamento 
cardiopulmonar para a 
mellora do rendemento en 
actividades artísticas que 
requiran de traballo físico. 

 B4.1. Identificar o papel do 
sistema cardiopulmonar no 
rendemento das 
actividades artísticas 
corporais. 

 AAB4.1.1. Describe a 
estrutura e a función dos 
pulmóns, detallando o 
intercambio de gases que 
ten lugar neles e a 
dinámica de ventilación 
pulmonar asociada. 

 CMCCT 

 AAB4.1.2. Describe a 
estrutura e a función do 
sistema cardiovascular, 
explicando a regulación e 
a integración de cada 
compoñente. 

 CMCCT 

 AAB4.1.3. Relaciona o 
latexo cardíaco, o volume 
e a capacidade pulmonar 
coa actividade física 
asociada a actividades 
artísticas de diversa 
índole. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 B4.8. Características, 
estrutura e funcións do 
aparello fonador. 

 B4.9. Principais patoloxías 
do sistema 
cardiopulmonar e as súas 
causas. 

 B4.10. Principais 
patoloxías que afectan o 
aparello fonador e as súas 
causas. 

 B4.11. Pautas e costumes 
saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación. 

 B4.2. Relacionar o sistema 
cardiopulmonar coa 
saúde, recoñecendo 
hábitos e costumes 
saudables para o sistema 
cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación, nas 
accións motoras 
inherentes ás actividades 
artísticas corporais e na 
vida cotiá. 

 AAB4.2.1. Identifica os 
órganos respiratorios 
implicados na 
declamación e no canto. 

 CMCCT 

 AAB4.2.2. Identifica a 
estrutura anatómica do 
aparello de fonación, e 
describe as interaccións 
entre as estruturas que o 
integran. 

 CMCCT 

 AAB4.2.3. Identifica as 
principais patoloxías que 
afectan o sistema 
cardiopulmonar en 
relación coas causas máis 
habituais e cos seus 
efectos nas actividades 
artísticas. 

 CMCCT 

 AAB4.2.4. Identifica as 
principais patoloxías que 
afectan o aparello de 
fonación en relación coas 
causas máis habituais. 

 CMCCT 

 AAB4.2.4.5. Recoñece 
hábitos e costumes 
saudables para o sistema 

 CMCCT 
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cardiorrespiratorio e o 
aparello de fonación, nas 
accións motoras 
inherentes ás actividades 
artísticas corporais e na 
vida cotiá. 

 Bloque 5. O sistema de achega e utilización da enerxía  

 d 

 i 

 l 

 B5.1. Metabolismo 
humano. 

 B5.2. Principais vías 
metabólicas de obtención 
de enerxía. Metabolismo 
aeróbico e anaeróbico. 

 B5.3. Metabolismo 
enerxético e actividade 
física. Mecanismos para a 
mellora da eficiencia de 
acción. 

 B5.4. Mecanismos 
fisiolóxicos presentes na 
aparición da fatiga e no 
proceso de recuperación. 

 B5.1. Argumentar os 
mecanismos enerxéticos 
que interveñen nunha 
acción motora, co fin de 
xestionar a enerxía e 
mellorar a eficiencia da 
acción. 

 AAB5.1.1. Describe os 
procesos metabólicos de 
produción de enerxía 
polas vías aeróbica e 
anaeróbica, e xustifica o 
seu rendemento 
enerxético e a súa 
relación coa intensidade e 
a duración da actividade. 

 CMCCT 

 AAB5.1.2. Xustifica o 
papel do ATP como 
transportador da enerxía 
libre, asociándoo coa 
subministración continua e 
adaptada ás necesidades 
do corpo humano. 

 CMCCT 

 AAB5.1.3. Identifica tanto 
os mecanismos 
fisiolóxicos que conducen 
a un estado de fatiga 
física como os 
mecanismos de 
recuperación. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 B5.5. Sistema dixestivo: 
características, estrutura e 
funcións. 

 B5.6. Fisioloxía do 
proceso dixestivo. 

 B5.7. Alimentación e 
nutrición. Tipos de 
nutrientes. 

 B5.2. Recoñecer os 
procesos de dixestión e 
absorción de alimentos e 
nutrientes, e explicar as 
estruturas orgánicas 
implicadas en cada un. 

 AAB5.2.1. Identifica a 
estrutura dos aparellos e 
dos órganos que 
interveñen nos procesos 
de dixestión e absorción 
dos alimentos e 
nutrientes, en relación 
coas súas funcións en 
cada etapa 

 CMCCT 

 AAB5.2.2. Distingue os 
procesos que interveñen 
na dixestión e na 
absorción dos alimentos e 
dos nutrientes, 
vinculándoos coas 
estruturas orgánicas 
implicadas en cada un. 

 CMCCT 

 d 

 i 

 l 

 B5.8. Dieta equilibrada e a 
súa relación coa saúde. 
Tipos de alimentos. 
Balance enerxético. 

 B5.9. Necesidades de 

 B5.3. Valorar os hábitos 
nutricionais que inciden 
favorablemente na saúde 
e no rendemento das 
actividades artísticas 

 AAB5.3.1. Discrimina os 
nutrientes enerxéticos dos 
non enerxéticos, en 
relación cunha dieta sa e 
equilibrada. 

 CMCCT 
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alimentación en función da 
actividade realizada. 

 B5.10. Hidratación. Pautas 
saudables de consumo en 
función da actividade 
realizada. 

corporais.  AAB5.3.2. Relaciona a 
hidratación co 
mantemento dun estado 
saudable, calculando o 
consumo de auga diario 
necesario en distintas 
circunstancias ou 
actividades. 

 CMCCT 

 AAB5.3.3. Elabora dietas 
equilibradas, calculando o 
balance enerxético entre 
inxestión e actividade, e 
argumenta a súa 
influencia na saúde e no 
rendemento físico. 

 CMCCT 

 AAB5.3.4. Recoñece 
hábitos alimentarios 
saudables e prexudiciais 
para a saúde, e saca 
conclusións para mellorar 
o benestar persoal. 

 CMCCT 

 b 

 d 

 i 

 l 

 B5.11. Trastornos do 
comportamento 
nutricional: dietas 
restritivas, anorexia e 
bulimia. Efectos sobre a 
saúde. 

 B5.12. Factores sociais e 
derivados da propia 
actividade artística que 
conducen á aparición de 
distintos tipos de trastorno 
do comportamento 
nutricional. 

 B5.4. Identificar os 
trastornos do 
comportamento nutricional 
máis comúns e os efectos 
que teñen sobre a saúde. 

 AAB5.4.1. Identifica os 
principais trastornos do 
comportamento nutricional 
e argumenta os efectos 
que teñen para a saúde. 

 CMCCT 

 AAB5.4.2. Recoñece os 
factores sociais, incluíndo 
os derivados do propio 
traballo artístico que 
conducen á aparición nos 
trastornos do 
comportamento 
nutricional. 

 CSC 

 Bloque 6. Os sistemas de coordinación e de regulación  

 d 

 i 

 l 

 B6.1. Sistema nervioso: 
características, estrutura e 
funcións. Movementos 
reflexos e voluntarios. 

 B6.2. Sistema endócrino: 
características, estrutura e 
funcións.  

 B6.3. Fisioloxía do sistema 
de regulación na práctica 
das actividades artísticas. 

 B6.1. Recoñecer os 
sistemas de coordinación 
e regulación do corpo 
humano, especificando a 
súa estrutura e función. 

 

 AAB6.1.1. Describe a 
estrutura e as función dos 
sistemas implicados no 
control e na regulación da 
actividade do corpo 
humano, establecendo a 
asociación entre eles. 

 CMCCT 

 AAB6.1.2. Recoñece as 
diferenzas entre os 
movementos reflexos e os 
voluntarios, asociándoos 
ás estruturas nerviosas 
implicadas neles. 

 CMCCT 

 AAB6.1.3. Interpreta a 
fisioloxía do sistema de 
regulación, indicando as 
interaccións entre as 

 CMCCT 
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estruturas que o integran 
e a execución de 
actividades artísticas. 

 d 

 i 

 l 

 B6.4. A función hormonal 
na actividade física. 

 B6.5. Equilibrio hídrico, 
osmorregulación e 
termoregulación no corpo 
humano: mecanismos de 
acción. 

 B6.6. Relación dos 
sistemas de regulación do 
organismo coa actividade 
física e coas actividades 
artísticas.  

 B6.2. Identificar o papel do 
sistema neuroendócrino 
na actividade física, 
recoñecendo a relación 
entre todos os sistemas do 
organismo humano. 

 AAB6.2.1. Describe a 
función das hormonas e o 
importante papel que 
xogan na actividade física. 

 CMCCT 

 AAB6.2.2. Analiza o 
proceso de 
termorregulación e de 
regulación de augas e 
sales en relación coa 
actividade física. 

 CMCCT 

 AAB6.2.3. Valora os 
beneficios do mantemento 
dunha función hormonal 
para o rendemento físico 
do/da artista. 

 CMCCT 

 Bloque 7. Expresión e comunicación corporal  

 b 

 d 

 h 

 n 

 B7.1. Posibilidades 
artístico-expresivas e de 
comunicación do corpo e 
do movemento. 

 B7.2. Achegas das 
actividades artísticas 
corporais no 
desenvolvemento persoal 
do/da artista e da 
sociedade. 

 B7.1. Recoñecer as 
características principais 
da motricidade humana e 
o seu papel no 
desenvolvemento persoal 
e da sociedade. 

 AAB7.1.1. Recoñece e 
explica o valor expresivo, 
comunicativo e cultural 
das actividades 
practicadas como 
contribución ao 
desenvolvemento integral 
da persoa. 

 CSC 

 CCEC 

 AAB7.1.2. Recoñece e 
explica o valor social das 
actividades artísticas 
corporais, desde o punto 
de vista tanto de 
practicante como de 
espectador. 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 h 

 n 

 B7.4. Danza, teatro físico 
e outras manifestacións 
artísticas que lle permiten 
ao ser humano expresarse 
corporalmente. 

 B7.2. Identificar as accións 
que lle permiten ao ser 
humano ser capaz de 
expresarse corporalmente 
e de relacionarse co seu 
ámbito. 

 AAB7.2.1. Identifica os 
elementos básicos do 
corpo e o movemento 
como recurso expresivo e 
de comunicación. 

 CCEC 

 AAB7.2.2. Utiliza o corpo 
e o movemento como 
medio de expresión e de 
comunicación, e valora o 
seu valor estético. 

 CSC 

 CCEC 

 d 

 h 

 m 

 n 

 B7.4. Toma de conciencia 
do corpo e do espazo. 
Elementos rítmicos. Focos 
expresivos do corpo. 

 B7.5. A linguaxe corporal 
como fonte de 

 B7.3. Diversificar e 
desenvolver as súas 
habilidades motoras 
específicas con fluidez, 
precisión e control, 
aplicándoas a distintos 

 AAB7.3.1. Conxuga a 
execución dos elementos 
técnicos das actividades 
de ritmo e expresión ao 
servizo da 
intencionalidade. 

 CCEC 
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desenvolvemento creativo. contextos de práctica 
artística. 

 AAB7.3.2. Aplica 
habilidades específicas 
expresivo-comunicativas 
para enriquecer as 
posibilidades de resposta 
creativa. 

 CCEC 

 CSIEE 

 Bloque 8. Elementos comúns  

 d 

 g 

 i 

 B8.1. Tecnoloxías da 
información e da 
comunicación no proceso 
de aprendizaxe. 

 B8.1. Utilizar as 
tecnoloxías da información 
e da comunicación para 
mellorar o seu proceso de 
aprendizaxe, procurando 
fontes de información 
axeitadas e participando 
en ámbitos colaborativos 
con intereses comúns. 

 AAB8.1.1. Compila 
información, utilizando as 
tecnoloxías da 
información e da 
comunicación, de forma 
sistematizada e aplicando 
criterios de procura que 
garantan o acceso a 
fontes actualizadas e 
rigorosas na materia. 

 CD 

 CAA 

 AAB8.1.2. Comunica e 
comparte a información 
coa ferramenta 
tecnolóxica axeitada, para 
a súa discusión ou 
difusión. 

 CCL 

 CD 

 d 

 i 

 l 

 B8.2. Metodoloxía 
científica de traballo na 
resolución de problemas 
sobre o funcionamento 
humano, a saúde, a 
motricidade humana e as 
actividades artísticas. 

 B8.2. Aplicar destrezas de 
investigación 
experimentais sinxelas 
coherentes cos 
procedementos da ciencia, 
utilizándoas na resolución 
de problemas que traten 
do funcionamento do 
corpo humano, a saúde e 
a motricidade humana. 

 AAB8.2.1. Aplica unha 
metodoloxía científica na 
formulación e na 
resolución de problemas 
sinxelos sobre algunhas 
funcións importantes da 
actividade artística. 

 CMCCT 

 CAA 

 AAB8.2.2. Amosa 
curiosidade, creatividade, 
actividade indagadora e 
espírito crítico, e recoñece 
que son trazos 
importantes para aprender 
a aprender. 

 CAA 

 CSIEE 

 AAB8.2.3. Coñece e 
aplica métodos de 
investigación que 
permitan desenvolver 
proxectos propios. 

 CAA 

 CMCCT 

 CSIEE 

 a 

 d 

 m 

 B8.3. Traballo en grupo. 
Técnicas de aprendizaxe 
cooperativa. 

 B8.3. Demostrar de xeito 
activo motivación, interese 
e capacidade para o 
traballo en grupo e para a 
asunción de tarefas e 
responsabilidades. 

 AAB8.3.1. Participa na 
planificación das tarefas, 
asumindo o traballo 
encomendado, e 
comparte as decisións 
tomadas en grupo. 

 CAA 

 CSIEE 

 AAB8.3.2. Valora e 
reforza as achegas 
enriquecedoras dos 
compañeiros e das 

 CAA 

 CSC 
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compañeiras, e apoia o 
traballo das demais 
persoas. 
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15.1.- INTRODUCIÓN 
 
 
Tanto a ciencia como a tecnoloxía son alicerces do benestar das nacións, e ambas son necesarias para que un país poida enfrontarse a novos retos 
e a atopar solucións para eles.  
 
O desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dun país, a súa posición nun mundo cada vez máis competitivo e globalizado, así como o 
benestar da cidadanía na sociedade da información e do coñecemento, dependen directamente da súa formación intelectual e, entre outros factores, 
da súa cultura científica.  
 
Que a ciencia forma parte do acervo cultural da humanidade é innegable; de feito, calquera cultura pasada apoiou os seus avances e logros nos 
coñecementos científicos que se ían adquirindo e que se debían ao esforzo e á creatividade humana.  
 
Individualmente considerada, a ciencia é unha das grandes construcións teóricas da humanidade; o seu coñecemento forma o individuo, 
proporciónalle capacidade de análise e de procura da verdade. 
 
Na vida diaria estamos en continuo contacto con situacións de carácter científico que nos afectan directamente, como as enfermidades, a 
manipulación e produción de alimentos ou o cambio climático, situacións que a cidadanía do século XXI debe ser capaz de entender e de valorar 
criticamente.  
 
Repetidas veces, os medios de comunicación informan sobre alimentos transxénicos, clonacións, fecundación en vitro, terapia xénica, transplantes , 
investigación con células nai, terremotos, erupcións volcánicas, problemas de seca, inundacións, plans  hidrolóxicos,  
animais en perigo de extinción, e moitas outras cuestións a cuxa comprensión contribúe a materia de Cultura Científica. 
 
Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da utilización do método científico, útil non só no ámbito 
da investigación, senón en xeral en todas as disciplinas e actividades. 
 
Por tanto, requírese que a sociedade adquira unha cultura científica básica que lle permita entender o mundo actual e ser quen de tomar decisións 
baseadas no coñecemento científico en distintos contextos; é dicir, conseguir a alfabetización científica da cidadanía. Por iso, esta materia vincúlase 
tanto á etapa de ESO como á de bacharelato. 
 
No cuarto curso de ESO, a materia de Cultura Científica establece a base de coñecemento científico sobre temas xerais como o universo, os 
avances tecnolóxicos, a saúde, a calidade de vida e a contribución do coñecemento dos materiais aos avances da humanidade.  
 



275 

 

 

 

 

Para primeiro de bacharelato déixanse cuestións algo máis complexas, como a formación da Terra e a orixe da vida, a xenética, os 
avances biomédicos e, para rematar, un bloque dedicado a todo o relacionado coas tecnoloxías da información e da comunicación.  
 
Tanto en cuarto de ESO como en primeiro de bacharelato, no bloque 1 establécense os procedementos de traballo para abordar os contidos dos 
outros bloques de coñecemento.  
 
 
 
15.2.- OBXECTIVOS XERAIS DO BACHARELATO 
 
 
No marco da LOMCE, o Bacharelato ten como finalidade proporcionarlle ao alumnado formación, madureza intelectual e humana, coñecementos e 
habilidades que lles permitan desenvolver funcións sociais e incorporarse á vida activa con responsabilidade e competencia. Así mesmo, capacitará 
o alumnado para acceder á educación superior. 

O Bacharelato contribuirá a desenvolver nos alumnos e as alumnas as capacidades que lles permitan: 
 
a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da 

Constitución Española así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade xusta e equitativa. 
b) Consolidar unha madureza persoal e social que lles permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Prever 

e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 
c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades existentes e 

impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas con discapacidade. 
d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe, e como medio de 

desenvolvemento persoal. 
e) Dominar, tanto na súa expresión oral como escrita, a lingua castelá e, no seu caso, a lingua cooficial da súa comunidade autónoma. 
f ) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 
g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e a comunicación. 
h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de forma solidaria no desenvolvemento e a mellora do seu medio social. 
i ) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 
k ) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a 

contribución da ciencia e a tecnoloxía no cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respecto cara ao medio. 
l ) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 
m ) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, como fontes de formación e enriquecemento cultural. 
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n ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal e social. 
ñ ) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 
 
 
15.3.- OBXECTIVOS XERAIS PARA A MATERIA DE CULTURA CIENTÍFICA 

 

- No Bacharelato, a materia de Cultura Científica amplía e afonda nos coñecementos adquiridos en cuarto de Educación Secundaria Obrigatoria, 
analizando con maior detalle a formación da Terra e a orixe da vida, a xenética, os avances biomédicos e, por último, un bloque dedicado ao 
relacionado coas Tecnoloxías da Información e a Comunicación. 

- Pártese da formación da Terra ata chegar á orixe da vida. Avánzase no campo da xenética para rematar a parte relativa á Bioloxía e a Xeoloxía 
cos avances en biomedicina. 

- Déixanse as dúas últimas unidades para abordar os contidos relativos ás tecnoloxías da información e a comunicación. 

 
15.4.- SECUENCIACIÓN POR UNIDADES E TEMPORALIZACIÓN 

 

Unidade 0: A ciencia e a sociedade 

O traballo científico 

A aplicación perversa da ciencia 

Definición e tipos de fraudes científicas 
 

Unidade 1: A Terra 

A investigación científica da Terra 

Estrutura da Terra 

Teorías sobre o interior da Terra 

A tectónica de placas 

As probas da tectónica de placas 
 

Unidade 2: A orixe da vida e a evolución 

A orixe da vida 

A evolución: Do fixismo ao evolucionismo 
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A evolución. As teorías evolucionistas 

A teoría sintética da evolución 

Críticas á teoría sintética 

As probas da evolución 
 

Unidade 3: Orixe e evolución da humanidade 

Teorías sobre a Orixe da humanidade 

Os primates 

Do primate ao homínido 

Os primeiros homínidos 

Os primeiros humanos. A humanización 

A orixe dos humanos actuais 
 

Unidade 4: A revolución xenética 

A historia da xenética 

Niveis de organización xenética 

O significado da información xenética 
 

Unidade 5: A enxeñería xenética 

A enxeñería xenética e as súas aplicacións 

A reprodución asistida 

A clonación 

As células nai 

Repercusións sociais das aplicacións da xenética 
 

Unidade 6: A medicina e a saúde 

Evolución histórica 

Técnicas de diagnóstico 

A saúde 
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Saúde pública e medicina preventiva 

A relación médico paciente 

O uso racional dos medicamentos 
 

Unidade 7: A investigación médico farmacéutica 

A investigación médico farmacéutica 

As patentes 

Os transplantes 

As alternativas á medicina científica 

 
Unidade 8: A aldea global 

Información e coñecemento 

O ordenador: historia e evolución 

Dispositivos de almacenamento da información 

Tecnoloxía analóxica e dixital 

A sociedade da información 

As infraestruturas da sociedade da información 

Tecnoloxía LED 

Evolución tecnolóxica e consumo 

 
Unidade 9: Internet 

Internet e a sociedade 

As repercusións de Internet 

Privacidade e protección de datos  

A revolución da comunicación 

As redes sociais 

A telefonía móbil 

Outras revolucións na comunicación 
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1ª AVALIACIÓN: Unidades  0, 1, 2 e 3 

 
2ª AVALIACIÓN: Unidades  4, 5 e 6  

 
3ª AVALIACIÓN: Unidades   7, 8 e 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.5.- OBXECTIVOS/ CONTIDOS/ CRITERIOS DE AVALIACIÓN/ ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE E COMPETENCIAS CLAVE 
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15.6.- COMO CONTRIBÚE A MATERIA Á CONSECUCIÓN DAS COMPETENCIAS 
 
 
Tal e como se describe na LOMCE, todas as áreas ou materias do currículo deben participar no desenvolvemento das distintas competencias do 
alumnado. Estas, de acordo coas especificacións da lei, son: 

1.º Comunicación lingüística. 

2.º Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía. 

3.º Competencia dixital. 

4.º Aprender a aprender.  

5.º Competencias sociais e cívicas.  

6.º Sentido de iniciativa e espírito emprendedor.  

7.º Conciencia e expresións culturais. 

No proxecto de Cultura Científica para 1.º de Bacharelato, tal e como suxire a lei, potenciouse o desenvolvemento das competencias de 
comunicación lingüística, competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía; ademais, para alcanzar unha adquisición eficaz 
das competencias e a súa integración efectiva no currículo, incluíronse actividades de aprendizaxe integradas que lle permitirán ao alumnado 
avanzar cara aos resultados de aprendizaxe de máis dunha competencia ao mesmo tempo. Para valorar estes, serán os estándares de aprendizaxe 
avaliables, como elementos de maior concreción, observables e medibles, os que, ao poñerse en relación coas competencias clave, permitan 
graduar o rendemento ou o desempeño alcanzado en cada unha delas. 

A materia Cultura Científica utiliza unha terminoloxía formal que lles permitirá aos alumnos e ás alumnas incorporar esta linguaxe e os seus termos 
para utilizalos nos momentos adecuados coa suficiente propiedade. Así mesmo, a comunicación dos resultados de investigacións e outros traballos 
que realicen favorece o desenvolvemento da competencia en comunicación lingüística. As lecturas e os debates que se levarán a cabo en todos os 
temas da materia permitirán tamén a familiarización e uso da linguaxe científica. 

A competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía son as competencias fundamentais da materia, para desenvolver 
esta competencia o alumnado aplicará estratexias para definir problemas, resolvelos, deseñar pequenas investigacións, elaborar solucións, analizar 
resultados, etc. Estas competencias son, polo tanto, as máis traballadas na materia. 

A competencia dixital fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e utilizar información en medios dixitais, ademais de permitir que os alumnos e 
as alumnas se familiaricen cos diferentes códigos, formatos e linguaxes nas que se presenta a información científica (datos estatísticos, 
representacións gráficas, modelos xeométricos...). A utilización das tecnoloxías da información e a comunicación na aprendizaxe das ciencias para 
comunicarse, solicitar información, retroalimentala, simular e visualizar situacións, para a obtención e o tratamento de datos, etc., é un recurso útil 
que contribúe a mostrar unha visión actualizada da actividade científica.  
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A adquisición da competencia para aprender a aprender fundaméntase nesta materia no carácter instrumental de moitos dos coñecementos 
científicos. Ao mesmo tempo, operar con modelos teóricos fomenta a imaxinación, a análise, os dotes de observación, a iniciativa, a creatividade e o 
espírito crítico, o que favorece a aprendizaxe autónoma.  

Esta materia favorece o traballo en grupo para a resolución de actividades e o traballo de laboratorio, fomentando o desenvolvemento de actitudes 
como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara ás opinións dos demais, o que contribúe á adquisición das competencias sociais e cívicas. 
Así mesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura cidadá que sensibiliza dos riscos da ciencia e a tecnoloxía e permite 
formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os problemas relacionados co avance científico e tecnolóxico.  

O método científico esixe sentido de iniciativa e espírito emprendedor, xa que, desde a formulación dunha hipótese ata a obtención de 
conclusións, se fai necesaria a elección de recursos, a planificación da metodoloxía, a resolución de problemas e a revisión permanente de 
resultados. Isto fomenta a iniciativa persoal e a motivación por un traballo organizado e con iniciativas propias. 

A elaboración de modelos permite mostrar as habilidades plásticas que se empregan no traballo da Cultura Científica de 1.º de Bacharelato, o cal 
contribúe ao desenvolvemento da conciencia e expresións culturais ao fomentarse a sensibilidade e a capacidade estética dos alumnos e das 
alumnas. 
 
 
15.7.- METODOLOXÍA 
 
A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e para 
aplicar os métodos apropiados de investigación e tamén debe subliñar a relación dos aspectos teóricos das materias coas súas aplicacións 
prácticas. 

En Bacharelato, a relativa especialización das materias determina que a metodoloxía didáctica estea fortemente condicionada polo compoñente 
epistemolóxico de cada materia e polas esixencias do tipo de coñecemento propio de cada unha. 

Ademais, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa esixe o traballo con metodoloxías específicas e que estas comporten un importante grao 
de rigor científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica de Cultura Científica elaborouse de acordo cos criterios metodolóxicos seguintes: 

- Adaptación ás características do alumnado de Bacharelato, ofrecendo actividades diversificadas de acordo coas capacidades intelectuais 
propias da etapa. 

- Autonomía: facilitar a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo. 

- Actividade: fomentar a participación do alumnado na dinámica xeral da aula, combinando estratexias que propicien a individualización con 
outras que fomenten a socialización. 

- Motivación: procurar espertar o interese do alumnado pola aprendizaxe que se lle propón. 
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- Integración e interdisciplinariedade: presentar os contidos cunha estrutura clara, formulando as interrelacións entre os contidos da Cultura 
Científica e os doutras disciplinas doutras áreas. 

- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidade: fomentar a proxección práctica dos contidos e a súa aplicación ao medio, co fin de asegurar a funcionalidade das aprendizaxes 
en dous sentidos: o desenvolvemento de capacidades para ulteriores adquisicións e a súa aplicación na vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partir de fórmulas moi diversas. 
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15.- BIOLOXÍA 

 
 2.º de Bacharelato 
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16.1.-Introdución e contextualización. 

Entre os obxectivos do Bacharelato figuran os seguintes:  

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado.
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16.2.-Obxectivos da materia.

No 2.º curso de Bacharelato, o obxectivo da materia de Bioloxía é favorecer e 

fomentar a formación científica do alumnado, partindo da súa vocación polo 

estudo das ciencias. Consolídase o método científico como ferramenta habitual 

de traballo, fomentando no alumnado o estímulo da súa curiosidade, da 

capacidade de razoar, da formulación de hipóteses e deseños experimentais, da 

interpretación de datos e da resolución de problemas, facendo que este alumnado 

alcance as competencias necesarias para seguir estudos posteriores.  

Analízanse os grandes avances e descubrimentos da Bioloxía, xa que non só 

posibilitaron a mellora das condicións de vida da cidadanía e o avance da 

sociedade, senón que ao mesmo tempo xeraron controversias que, polas súas 

implicacións de distinta natureza, non se poden obviar.  

Os continuos retos das ciencias constitúen o motor do desenvolvemento de novas 

técnicas de investigación no campo da biotecnoloxía ou da enxeñaría xenética, e 

de novas ramas do coñecemento como a xenómica, a proteómica, ou a 

biotecnoloxía, de maneira que producen continuas transformacións na sociedade, 

abrindo ademais novos horizontes froito da colaboración con outras disciplinas. 

Durante o desenvolvemento destes contidos preténdese profundar nos 

coñecementos previos adquiridos en cursos anteriores, tomando como eixe 

vertebrador a célula, a súa composición química, a estrutura e ultraestrutura e as 

súas funcións. O primeiro bloque céntrase no estudo da base molecular e 

fisicoquímica da vida, con especial atención ao estudo dos bioelementos, e 

enlaces químicos que posibilitan a formación das biomoléculas inorgánicas e 

orgánicas. O segundo bloque fixa a súa atención na célula como un sistema 

complexo integrado, analizando a influencia do progreso técnico no estudo da 

estrutura, a ultraestrutura e a fisioloxía celular. O terceiro céntrase no estudo da 

xenética molecular e os novos desenvolvementos desta no campo da enxeñaría 

xenética, coas repercusións éticas e sociais derivadas da devandita manipulación 

xenética, e relaciónase o estudo da xenética co feito evolutivo. No cuarto 

abórdase o estudo dos microorganismos e a biotecnoloxía, así como as 

aplicacións desta e da microbioloxía en campos variados como a industria 

alimentaria e farmacéutica, a biorremediación, etc. O quinto, céntrase na 

inmunoloxía e as súas aplicacións, profundando no estudo do sistema inmune 

humano, as súas disfuncións e as súas deficiencias. 

Pódese concluír que a materia de Bioloxía achega ao alumnado uns 

coñecementos fundamentais para a súa formación científica, así como unhas 

destrezas que lle permitirán seguir profundando ao longo da súa formación, todo 

iso sustentado nos coñecementos previamente adquiridos e fortalecendo a súa 

formación cívica como cidadáns e cidadás libres e responsables. 

 

 
 
 
 
 



293 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
293 

16.3.-Unidades didácticas. 
1.-Os bioelementos, a auga e os sales minerais 
2.-Os glícidos 
3.-Os lípidos 
4.-As proteínas 
5.-Os ácidos nucleicos 
6.-A célula: unidade estrutural e funcional 
7.- A membrana plasmática, o citosol e os orgánulos non membranosos 
8.-Os orgánulos celulares delimitados por membranas 
9.-O metabolismo, os enzimas e as vitaminas 
10.- O catabolismo 
11.- O anabolismo 
12.- A reprodución e relación da célula 
13.-A xenética mendeliana 
14.- O ADN, portador da mensaxe xenética 
15. -As mutacións e a enxeñaría xenética 
16.- A evolución e a xenética de poboacións 
17.- Os microorganismos 
18.- Microorganismos, enfermidades e biotecnoloxía 
19.- O proceso inmunitario 
 20.- Anomalías do sistema inmunitario 

16.4.-Secuencia e temporalización. 
 

 Primeiro trimestre 
 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA.- Unidades: 1, 2, 3, 4 e 5 
BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR.- Unidades: 6, 7 e 8 

 

 Segundo trimestre 

 
BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR.- Unidades: 9, 10, 11 e 12 
BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN.- Unidades: 13 e 14 

 
 

 Terceiro trimestre 
 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN.- Unidades: 15 e 16 
BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS. BIOTECNOLOXÍA.- Unidades: 17 e 18 
BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E AS SÚAS APLICACIÓNS.- Unidades: 19 e 20 
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16.5.-Concrecións contidos, estándares de aprendizaxe e indicadores de logro 
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UNIDADE 1. OS BIOELEMENTOS, A AUGA E OS SALES MINERAIS

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos repasarán conceptos 

sobre a composición da materia e os tipos de enlaces químicos entre 

átomos, moléculas ou ións; clasificarán os bioelementos que constitúen 

aos seres vivos, explicando as súas características, as súas propiedades 

e as súas funcións; coñecerán as biomoléculas que constitúen a materia 

viva; analizarán a auga e as súas propiedades fisicoquímicas e as súas 

funcións nos seres vivos, debatendo sobre a necesidade de conciliar a 

importancia da auga para as persoas e o equilibrio ambiental; estudarán 

os sales minerais e poderán pescudar a súa existencia nos esqueletos; 

explicarán as disolucións verdadeiras e poderán coñecer a acidez ou 

basicidade dun medio; estudarán as dispersións coloidais; aprenderán as 

distintas técnicas que nos dan información sobre as biomoléculas 

orgánicas e realizarán unha diálise. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen a importancia da 

auga para que haxa vida; saben explicar as características necesarias 

nos planetas e nos satélites para ter auga líquida e a importancia do 

osíxeno; identifican moléculas imprescindibles para a vida; poden 

clasificar os niveis de organización da materia, determinar cal é o nivel de 

maior complexidade e mencionar a partícula máis pequena que 

compoñen os elementos. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades 

á hora de comprender a linguaxe científica empregada no 

desenvolvemento dos contidos da unidade e en utilizala correctamente 
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ao explicar os resultados dos distintos procesos que se propoñen nas actividades. 

 

Suxestión de temporalización: terceira semana de setembro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas: concepto, clasificación e 

técnicas de separación. 

 Biomoléculas inorgánicas. Estrutura e 

propiedades fisicoquímicas da auga que a fan 

unha molécula imprescindible para a vida. 

Funcións dos sales minerais. 

 Fisicoquímica das dispersións acuosas. 

Difusión, osmose e diálise. 

 Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

 Os átomos e as moléculas; os enlaces 

químicos: enlace iónico, enlace covalente, 

enlace de hidróxeno, enlace por forzas de Van 

der Waals. 

 Os bioelementos ou elementos bioxénicos; 

características dos bioelementos primarios; 

propiedades e funcións dos bioelementos. 

 Os principios inmediatos ou biomoléculas 

constitúen a materia viva. 

 O experimento de Miller e Urey. 

 A auga como elemento fundamental para as 

reaccións que permiten a vida; propiedades da 

auga; funcións da auga nos seres vivos. 

 Debate sobre a auga e a diversidade biolóxica. 

 Os sales minerais precipitados ou disoltos. 

 Determinación da existencia de sales minerais 

nos esqueletos. 

 As disolucións verdadeiras; propiedades: 

difusión, osmose, estabilidade do grao de 

acidez ou pH. 

 Determinación da acidez ou basicidade dun 

medio. 

 Distintas técnicas que nos dan información 

sobre as biomoléculas orgánicas: 

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 

bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

B1.2. Argumentar as razóns polas que a auga e os sales 

minerais son fundamentais nos procesos biolóxicos. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 

constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a 

localización e exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 
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centrifugación, diálise, cromatografía, 

electroforese, espectrofotometría. 

 Realización dunha diálise. 



298 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
298 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

 

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e 

métodos físicos e químicos que permiten 

o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

 Coñece e describe as técnicas que se 

utilizan para separar substancias. Páx. 21. 

Acts. 25, 26, 27 

e 28 

Páx. 22. Act. 45 

CAA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción 

e coa súa función biolóxica. 

 Explica por que é indispensable a 

presenza de bioelementos aínda que 

aparezan en proporcións ínfimas. 

 Diferencia os grupos de bioelementos 

e explica por que un grupo permite 

que se constrúa a materia viva e 

outro permite que se obteña enerxía a 

partir de materia orgánica. 

 Identifica o bioelemento 

imprescindible na contracción 

muscular. 

Páx. 10. Act. 4 

Páx. 11. 

Acts. 5, 6 e 7 

Páx. 22. 

Acts. 29, 30, 31, 

32 e 33 

Páx. 23. Act. 47 

CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Determina o átomo máis 

electronegativo de entre dous 

átomos. 

 Explica por que non é posible a 

existencia de hidróxeno na atmosfera. 

Páx. 9. 

Acts. 1, 2 e 3 

CMCT 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.2. Argumentar as razóns polas que a 

auga e os sales minerais son 

fundamentais nos procesos biolóxicos. 

 

B1.2.1. Relaciona a estrutura química da 

auga coas súas funcións biolóxicas. 

 Analiza o comportamento líquido da 

auga. 

 Explica as propiedades e as funcións 

da auga. 

Páx. 13. Act. 10 

Páx. 14. Act. 11 

Páx. 15. Act. 12 

Páx. 22. 

Acts. 35 e 36  

Páx. 23. Act. 48 

CAA 

B1.2.2. Distingue os tipos de sales 

minerais, e relaciona a composición coa 

función. 

 Pescuda a existencia de sales 

minerais nos esqueletos. 

 Explica a que se debe a flexibilidade 

dos ósos nos seres que acaban de 

nacer e a fraxilidade nos ósos de 

organismos vellos. 

Páx. 16. 

Acts. 13, 14  

e 15 

CMCCT 

B1.2.3. Contrasta e realiza experiencias 

dos procesos de difusión, osmose e 

diálise, e interpreta a súa relación coa 

concentración salina das células. 

 Explica os procesos de osmose nos 

seres vivos e a estabilidade do grao 

de acidez ou pH. 

 Pescuda a acidez ou basicidade dun 

medio. 

Páx. 17. Act. 16  

Páx. 18. 

Acts. 17, 18, 19, 

20 e 21 

Páx. 22. 

Acts. 41 e 44  

Páx. 23. Act. 49 

CMCCT 

CAA 

CD 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Analiza e clasifica os diferentes tipos 

de biomoléculas. 

 Indica a diferenza entre materia viva e 

materia orgánica. 

Páx. 12. Act. 8 

Páx. 22. Act. 34 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Realiza unha diálise e explica os 

resultados obtidos. Páx. 20. Act. 24 
CSIEE 

CMCCT 

B1.3.3. Contrasta e relaciona os procesos 

de diálise, centrifugación e electroforese, 

e interpreta a súa relación coas 

biomoléculas orgánicas. 

 Contrasta e describe as técnicas que 

se utilizan para separar substancias: 

centrifugación, diálise e electroforese. 

Páx. 20. Act. 24 

Páx. 21. Acts. 

25, 26 e 27 

CAA 

CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición química 

e describir a función, a localización e 

exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Busca información sobre os métodos 

de separación da materia viva e 

explícaos. 
Páx. 12. Act. 9 CCL 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 



303 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
303 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 6); O experimento de Miller e Urey (páx. 12); comportamento líquido da auga (páx. 13); A 

auga e a diversidade biolóxica (páx. 15); Ciencia na túa vida: Que aplicacións ten o uso de marcadores radioactivos? (páx. 24); perfil do técnico 

en imaxe para o diagnóstico (páx. 25). 

Expresión oral e escrita. Explicación da importancia da auga para que haxa vida (páx. 7); explicación de por que non é posible a presenza de 

hidróxeno na atmosfera (páx. 9); diferenciación de materia viva e materia orgánica (páx. 12); exposición da conclusión do experimento de Miller 

e Urey (páx. 12); exposición das propiedades da auga (páx. 14); debate sobre a necesidade de conciliar a importancia da auga para as persoas 

e o equilibrio do medio ambiente (páx. 15); explicación dos resultados obtidos sobre a existencia de sales minerais nos esqueletos (páx. 16); 

explicación dun proceso de osmose (páx. 17); explicación dos resultados dunha diálise (páx. 20). 

Comunicación audiovisual. O enlace iónico do NaCI (páx. 8); moléculas covalentes apolar e polar; enlace de hidróxeno intermolecular entre 

moléculas de auga; polarización espontánea dunha molécula apolar (páx. 9); comportamento líquido da auga (páx. 13); acción disolvente da 

auga sobre compostos iónicos e solvatación destes (páx. 14); estruturas sólidas nos seres vivos formadas por substancias minerais precipitadas 

(páx. 16); proceso de osmose nos seres vivos (páx. 17); exemplos de disolucións tampón (páx. 18); formación dun xel a partir dunha dispersión 

coloidal en estado de sol (páx. 19); procesos de diálise; cromatografía en capa fina (páx. 20); electroforese dunha proteína; espectrofotometría 

(páx. 21); gráficos sobre biomasa, atmosfera, litosfera e hidrosfera (páx. 22); imaxe dun cerebro mediante tomografía por emisión de positróns, 

PET; esquema dunha cámara de raios gamma (páx. 24). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre os métodos de separación de substancias; 

procura de información sobre o experimento de Miller e Urey (páx. 12); procura de información sobre os distintos tipos de cromatografías (páx. 

21); consulta na sección de 2.º curso de Bacharelato da web do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte para a realización de actividades de 

investigación propostas sobre o silicio, a diálise e a osmose (páx. 23); procura de información sobre as medidas de radioprotección que debe 

aplicar un técnico en imaxe para o diagnóstico (páx. 25). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida: explica o que faría para aplicar a técnica de isótopos radioactivos e realizar un estudo sobre o grao de 

eutrofización das augas de diferentes lagos de alta montaña e comparar a cantidade de algas unicelulares que hai en cada un deles (páxs. 24 e 

25). 

Valores persoais. Conservación da vida do planeta Terra: conciliación da importancia da auga para as persoas e o equilibrio do medio ambiente 

(páx. 15). 
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UNIDADE 2. OS GLÍCIDOS

OBXECTIVOS CURRICULARES 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán os glícidos, 

definíndoos e identificando os grupos que conteñen; clasificaranos de forma 

xeral profundando no estudo de cada un dos tipos. Describirán as 

características e as funcións dos monosacáridos e clasificaranos. 

Identificarán os enlaces que existen entre glícidos. Describirán as 

características e as funcións dos disacáridos e dos polisacáridos e 

recoñecerán as clases que existen de cada un deles. Estudarán tamén os 

glícidos asociados a outras moléculas e explicarán as súas funcións. Porán 

en práctica moitos das aprendizaxes adquiridas na unidade recoñecendo 

glícidos no laboratorio. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que os glícidos son 

moléculas orgánicas e recoñecen os tipos, as propiedades e as funcións dos 
bioelementos. Estudaron xa os enlaces químicos e a súa importancia na 
bioloxía. 

 Previsión de dificultades. Os alumnos poden atopar dificultades á hora de 

comprender a linguaxe científica empregada no desenvolvemento dos 

contidos da unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados 

dos distintos procesos que se propoñen nas actividades.
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Suxestión de temporalización: cuarta semana de setembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. Alosterismo. 

 O grupo aldehído ou cetona que conteñen os 

glícidos; clasificación dos glícidos. 

 Os monosacáridos: os glícidos máis simples; 

triosas; tetrosas; pentosas; hexosas; ciclación 

das hexosas; diferentes conformacións das 

hexosas. 

 A luz polarizada e a mutorrotación. 

 Os enlaces O-glicosídico e N-glicosídico que 

unen monosacáridos. 

 Os disacáridos: formados pola unión de dous 

monosacáridos. 

 Os polisacáridos: cadeas de azucres simples; 

quitina, celulosa, o amidón; polímeros de 

amidón; glicóxeno. 

 Os glícidos asociados a outros tipos de 

moléculas. 

 As diversas funcións que desempeñan os 

glícidos. 

 Recoñecemento de glícidos no laboratorio. 

 Lectura e comprensión do texto Como se 

relaciona a calidade dos alimentos cos 

polisacáridos? 

 O traballo do analista de microbioloxía de 

alimentos. 

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 

bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 

constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a 

localización e exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

 

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e 

métodos físicos e químicos que permiten 

o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

 Observa e interpreta curvas de 

glucemia e de insulina. 

 Describe o proceso que leva a cabo 

para relacionar a calidade dos 

alimentos cos polisacáridos. 

Páx. 41. 

Acts. 41 e 42 

Páx. 43. 

Acts. 43 e 44 

CAA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción 

e coa súa función biolóxica. 

 Identifica os grupos funcionais que 

forman os glícidos. 

 Clasifica os monosacáridos segundo 

a posición do grupo carbonilo. 

 Clasifica os monosacáridos segundo 

o número de átomos de carbono en 

triosas, tetrosas, pentosas e hexosas. 

Páx. 28. Act. 1 

Páx. 33. 

Acts. 11 e 12 

CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Debuxa e define o enlace entre unha 

molécula de -glicopiranosa e unha 

molécula de -frutofuranosa e explica 

se é mono ou dicarbonílico,  ou . 

 Recoñece os nomes químicos de 

disacáridos. 

 Debuxa a estrutura de tetrasacáridos 

constituídos por glicosas unidas 

mediante uns enlaces dados. 

Páx. 34. Act. 14 

Páx. 35. Act. 15 

Páx. 37. Act. 19 

Páx. 40. 

Acts. 29, 30, 34 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Clasifica os glícidos en 

monosacáridos, oligosacáridos e 

polisacáridos e identifica que tipo se 

emprega para almacenar enerxía. 

 Describe características da estrutura 

dos monosacáridos: determina as 

moléculas e determina cando son 

dextroxiras ou levoxiras; deduce a 

estrutura molecular da D-treosa; 

calcula e debuxa L-cetopentosas; 

comprende a ciclación dos 

monosacáridos. 

 Determina o tipo de moléculas ás que 

se asocian os glícidos e a función que 

desempeñan. 

 Recoñece as características dos 

polisacáridos. 

Páx. 28. Act. 2 

Páx. 30. Act. 5 

Páx. 31. 

Acts. 6, 7 e 8 

Páx. 32. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 33. 

Acts. 11 e 13 

Páx. 35. Act. 16 

Páx. 38. Act. 21 

Páx. 40. 

Acts. 26, 27, 35, 

36, 37, 38, 39,  

e 40 

CAA 

CSIEE 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Explica como se realiza a análise 

para comprobar a redución de 

azucres dos monosácaridos co 

reactivo Fehling. 

 Investiga e describe a composición do 

reactivo Fehling. 

 Explica como se interconverten 

moléculas en disolución. 

 Recoñece glícidos no laboratorio; 

describe as dispersións dos 

polisacáridos e escribe a reacción de 

hidrólise da sacarosa. 

Páx. 29. 

Acts. 3 e 4 

Páx. 33. 

Saber máis 

Páx. 39. 

Saber facer. 

Acts. 23, 24  

e 25 

CSIEE 

CMCCT 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros 

que forman as macromoléculas biolóxicas 

e os enlaces que os unen. 

B1.4.1. Identificar os tipos de monómeros 

que forman as macromoléculas biolóxicas 

e os enlaces que os unen. 

 Identifica os monosacáridos como os 

glícidos máis simples. 
Páx. 29. 

Acts. 3 e 4 

CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición química 

e describir a función, a localización e 

exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Explica por que a sacarosa non 

reduce o reactivo Fehling. 

 Observa e describe a ciclación das 

hexosas e da molécula D-ribosa. 

 Identifica a composición química dos 

glícidos. 

Páx. 32. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 33. Act. 12 

Páx. 35. Act. 17 

Páx. 40. Act. 28 

CCL 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.6. Comprender e diferenciar a función 

biocatalizadora dos enzimas, con 

valoración da súa importancia biolóxica. 

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental 

dos enzimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Explica a diferenza entre os enzimas 

amilasas e o R-desramificantes. 

 Realiza un esquema da vía 

metabólica da dixestión dun glicóxeno 

ata chegar a glicosas. 

 Explica as consecuencias da 

acumulación de glicosa en células 

animais. 

Páx. 37. 

Acts. 18 e 20 

Páx. 39. Act. 22 

CAA 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 26); A luz polarizada e a mutorrotación (páx. 33); Polímeros de amidón (páx. 37); Ciencia 

na túa vida: Como se relaciona a calidade dos alimentos cos polisacáridos? (páxs. 42 e 43); perfil do analista en microbioloxía de alimentos (páx. 

43). 

Expresión oral e escrita. Describir distintos aspectos sobre a celulosa, as medidas para evitar a destrución de bosques e o motivo polo que as 

células dos animais utilizan a glicosa como fonte de enerxía nos seus procesos metabólicos (páx. 27); elaboración dun esquema da vía 

metabólica da dixestión do glicóxeno ata chegar a glicosas (páx. 37); explicación do que sucede nas células animais se se acumulase glicosa 

como reserva en vez de constituír glicóxeno; explicación dos resultados obtidos no recoñecemento de glícidos no laboratorio (páx. 39); explicar 

os resultados da análise da calidade dos embutidos e do pan de molde (páx. 43). 

Comunicación audiovisual. Táboa dos grupos funcionais dos compostos orgánicos de biomoléculas (páx. 28); estrutura de polihidroxialdehido 

e polihidroxicetona; hidrólise dun disacárido (páx. 28); reacción de Fehling (páx. 29); estrutura do gliceraldehido e da dihidroxiacetona; simetría 

das formas enantimorfas do gliceraldehido (páx. 30); enantiómeros da eritrosa e da eritrulosa; estruturas de D-ribulosa, D-ribofuranosa e D-2-

desoxirribofuranosa (páx. 31); ciclación das hexosas (páx. 32); conformacións da glicosa; luz polarizada e mutorrotación (páx. 33); enlaces O-

glicosídico e N-glicosídico (páx. 34); estruturas de maltosa, celobiosa, lactosa, sacarosa (páx. 35); unidade de quitobiosa, formada por dúas 

moléculas do aminoazucre N-acetil-glicosamina que constitúe a quitina; celobiosa (páx. 36); polímeros de amidón (páx. 37); proporción glicídica 

e peptídica en peptidoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas (páx. 38); táboa de resultados do recoñecemento de glícidos no laboratorio (páx. 

39); gráficos con curvas de glicemia e produción de insulina; esquema da unidade (páx. 41); células vexetais con grans de amidón no seu 

interior, realizada con microscopio electrónico de varrido (páx. 42); mohos dos xéneros Penicillium e Aspergillus (páx. 43). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigación sobre o reactivo Fehling (páxina 29); procura de 

información sobre aditivos; consulta sobre aditivos na web da Axencia Española de Consumo, Seguridade Alimentaria e Nutrición, AECOSAN 

(páx. 43). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 42 e 43). 

Valores persoais. A importancia da investigación en medicamento (páx. 41). 
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UNIDADE 3. OS LÍPIDOS

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos estudarán nesta unidade os lípidos, a súa 

definición, as súas características e a súa clasificación; clasificaranos de 

forma xeral profundando no estudo de cada unha dos seus tipos. Describirán 

as propiedades dos ácidos graxos e diferenciarán saturados e insaturados. 

Recoñecerán os lípidos saponificables e practicarán saponificando un aceite 

e realizando un experimento para recoñecer a capacidade emulxente dos 

xabóns; diferenciarán os acilglicéridos ou graxas e os céridos ou ceras. 

Tamén saberán que son os lípidos complexos, estudarán o seu 

comportamento antipático e distinguirán os fosfoglicéridos dos 

fosfoesfingolípidos e glicoesfingolípidos. Recoñecerán os lípidos 

insaponificables derivados de hidrocarburos insaturados: as prostaglandinas, 

os isoprenoides ou terpenos e os esteroides. Describirán as principais 

funcións dos lípidos e realizarán un estudo sobre o omega 3 e a maneira de 

controlar o nivel de colesterol. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que os lípidos son 

moléculas orgánicas; valoran a importancia e o modo de controlar os niveis 

de colesterol no corpo. Recoñecen os tipos, as propiedades e as funcións 

dos bioelementos. Estudaron xa os enlaces químicos e a súa importancia na 

bioloxía.  

 Previsión de dificultades. Os alumnos poden atopar dificultades á hora de 

comprender a linguaxe científica empregada no desenvolvemento dos 
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contidos da unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos distintos procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. Alosterismo. 

 

 Os lípidos, moléculas insolubles en auga; 

clasificación e exemplos dos lípidos. 

 Os ácidos graxos saturados e insaturados; 

propiedades dos ácidos graxos. 

 Os lípidos simples ou holípidos, ésteres de 

ácidos graxos e alcohol; aciglicéridos ou graxas; 

céridos ou ceras. 

 Os lípidos complexos: fosfolípidos e 

esfingolípidos; fosfoglicéridos; 

fosfoesfingolípidos; glicoesfingolípidos; 

comportamento antipático dos lípidos 

complexos. 

 Os lípidos insaponificables, derivados de 

hidrocarburos insaturados; prostaglandinas; 

isoprenoides ou terpenos; esteroides. 

 Funcións dos lípidos. 

 Lectura e comprensión do texto Como podemos 

controlar o nivel de colesterol no noso corpo? 

Os ácidos graxos omega 3. 

 O traballo do dietista-nutricionista. 

 Saponificación dun aceite. 

 Recoñecemento da capacidade emulxente dos 

xabóns. 

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 

bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 

constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a 

localización e exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento 

da vida. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

 

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e 

métodos físicos e químicos que permiten 

o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

 Explica como se sintetizan as 

prostaglandinas. 

 Identifica lípidos que resultan de 

cadeas hidrocarbonadas e da 

polimerización de moléculas. 

Páx. 51. Act. 9 

Páx. 53. Act. 15 

Páx. 56. Act. 33 

CA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción 

e coa súa función biolóxica. 

 Recoñece a proporción dos 

elementos que constitúen algúns 

compostos. 
Páx. 49. Act. 5 CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Identifica os enlaces Van der Waaks 

que se forman nas unións entre 

ácidos graxos. 
Páx. 47. Act. 2 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a 

súa composición química coa súa 

estrutura e coa súa función. 

 Clasifica os lípidos segundo presenten 

ou non ácidos graxos e describe as 

súas propiedades. 

 Clasifica os lípidos en simples e 

complexos e explica as súas 

características, propiedades e funcións. 

 Identifica compostos pola súa 

composición química e a súa estrutura. 

 Constrúe un diacilglicérido mediante a 

esterificación de moléculas. 

 Escribe a fórmula de triglicéridos. 

 Determina a que lípidos corresponden 

a estrutura, a función e as 

características dalgunhas moléculas. 

Páx. 46. Act. 1 

Páx. 49. 

Acts. 5, 6 e 7 

Páx. 51. 

Acts. 8 e 9 

Páx. 53. 

Acts. 15 e 16 

Páx. 56. 

Acts. 22-30 e 

33-37 

Páx. 57. 

Acts. 38, 39, 40, 

41 e 42 

Páx. 59. 

Acts. 44 e 45 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Recoñece a reacción química que se 

produce entre un aceite ou graxa e un 

sal e explica como se crea unha capa 

de glicerina. 

 Comproba e explica a capacidade 

emulxente dos xabóns. 

Páx. 48. 

Saber facer. 

Acts. 3 e 4 

Páx. 52. 

Saber facer. 

Acts. 10, 11, 12, 

13 e 14 

Páx. 56.  

Acts. 26 

CSIEE 

CMCCT 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros 

que forman as macromoléculas biolóxicas 

e os enlaces que os unen. 

B1.4.1. Identifica os monómeros e 

distingue os enlaces químicos que 

permiten a síntese das macromoléculas: 

enlaces O-glicosídico, enlace éster, 

enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 

 Identifica os enlaces de hidróxeno 

entre os grupos carboxilos. 

Páx. 47. Act. 2 
CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición química 

e describir a función, a localización e 

exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Realiza un esquema dos tipos de 

lípidos e as súas funcións biolóxicas. 

 Explica a función transportadora das 

lipoproteínas. 

 Realiza un estudo sobre os beneficios 

do omega 3 na saúde. 

Páx. 55. 

Acts. 18 e 20 

Páx. 56. 

Acts. 26, 31  

e 32 

Páx. 59. 

Acts. 44, 45, 46, 

47 e 48 

CCL 

B1.6. Comprender e diferenciar a función 

biocatalizadora dos enzimas, con 

valoración da súa importancia biolóxica. 

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental 

dos enzimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Identifica as vitaminas que pertencen 

aos lípidos insaponificables. 

 Investiga sobre as consecuencias da 

hipervitaminose das vitaminas D e A. 

Páx. 54. Act. 17 

Páx. 55.  

Acts. 19 

CAA 

CMCCT 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas 

para o mantemento da vida. 

B1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas 

asociando a súa imprescindible función 

coas doenzas que preveñen. 

 Identifica as vitaminas que pertencen 

aos lípidos insaponificables. 

 Investiga sobre as consecuencias das 

hipervitaminosis das vitaminas D e A. 

Páx. 54. Act. 17 

Páx. 55. 

Acts. 19 

CAA 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 44); Comportamento antipático dos lípidos complexos (páx. 51); Recoñecer a capacidade 

emulxente dos xabóns (páx. 52); Ciencia na túa vida: Como podemos controlar o nivel de colesterol no noso corpo? (páxs. 58 e 59); perfil do 

dietista-nutricionista (páx. 59). 

Expresión oral e escrita. Explicar como se produciu glicerina ao saponificar un aceite (páx. 48); describir a función biolóxica que realiza un tipo 

de lípidos (páx. 51); explicar por que os xabóns son capaces de quitar manchas de graxa (páx. 52); realizar un esquema coas funcións dos 

distintos tipos de lípidos (páx. 55); explicar como se forma un xabón; describir a función do colesterol nas células animais (páx. 56); redactar a 

definición de ataque cardíaco incluíndo a súa sintomatoloxía (páx. 59). 

Comunicación audiovisual. Exemplos de lípidos (páx. 46); ácidos esteárico e oleico; unións entre ácidos graxos (páx. 47); esterificación; 

hidrólise e saponificación (páxs. 48 e 49); modelo de bólas de fosfatidiletanolamina ou cefalina; estrutura molecular e modelo de bólas de 

esfingomielina (páx. 50); cerebrósidos; comportamento antipático dos lípidos complexos (páx. 51); recoñecemento da capacidade emulxente dos 

xabóns (páx. 52); síntese de prostaglandina; molécula de isopreno (páx. 53); moléculas de esterano e de colesterol; principais hormonas 

esteroides (páx. 54); lipoproteínas transportadoras (páx. 55); táboa de porcentaxe de lípidos en membranas de células de mamíferos; táboa de 

composición do leite enteiro e desnatado; adipocitos (páx. 57); exemplos dos principais ácidos graxos omega 3 (páx. 58); suplementos de 

omega 3 (páx. 59). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigación sobre como afecta unha hipervitaminose de vitamina D e A 

(páx. 55); consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, nos apartado 

«Lípidos» (páx. 57); procura de información en Internet sobre o ataque cardíaco (páx. 59). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 58 e 59). 

Valores persoais. A prevención de enfermidades cardiovasculares (páxs. 58 e 59). 
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UNIDADE 4. AS PROTEÍNAS

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as proteínas e a 

súa definición, saberán que están constituídos por aminoácidos e describirán 

as súas características e a súa clasificación e estrutura. Estudarán as 

propiedades dos aminoácidos segundo as súas características e aprenderán 

a identificar aminoácidos con cadeas cíclicas. Comprenderán como se unen 

os aminoácidos e que enlaces os unen e determinarán a presenza de 

proteínas mediante a proba de Biuret. Estudarán o catro niveles estruturais 

das proteínas e a relación entre estes e poderán recoñecer proteínas 

mediante a perda da súa estrutura. Comprenderán que as propiedades das 

proteínas dependen dos seus radicais libres e da súa capacidade de 

reacción; estudarán as funcións que desempeñan as proteínas e 

clasificaranas en holoproteínas e heteroproteínas. Lerán un estudo sobre o 

descubrimento e as aplicacións do interferón e coñecerán o perfil do 

microbiólogo. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que as proteínas están 

constituídas por aminoácidos; saben que son os radicais libres. Poden 

mencionar algunhas funcións das proteínas.  

 Previsión de dificultades. Os alumnos poden atopar dificultades á hora de 

comprender a linguaxe científica empregado no desenvolvemento dos 

contidos da unidade e en utilizalo correctamente ao explicar os resultados 

dos distintos procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: segunda semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. Alosterismo. 

 

 As proteínas, constituídas por aminoácidos; 

características dos aminoácidos; clasificación e 

estrutura dos aminoácidos proteicos. 

 As diferentes propiedades dos aminoácidos. 

 Identificación de aminoácidos con cadeas 

cíclicas. 

 A unión dos aminoácidos mediante un enlace 

peptídico. 

 Determinación da presenza de proteínas 

mediante a proba de Biuret. 

 Os catro niveles estruturais diferentes das 

proteínas; estrutura primaria; estrutura 

secundaria; estrutura terciaria; estrutura 

cuaternaria. 

 Recoñecemento de proteínas mediante a perda 

da súa estrutura. 

 Os radicais libres e as propiedades das 

proteínas. 

 As diversas funcións das proteínas. 

 Clasificación das proteínas en holoproteínas e 

heteroproteínas. 

 Lectura e comprensión do texto De onde vén o 

interferón? 

 O traballo do microbiólogo. 

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 

bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 

constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a 

localización e exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

 

B1.1.1. Describe técnicas instrumentais e 

métodos físicos e químicos que permiten 

o illamento das moléculas e a súa 

contribución ao grande avance da 

experimentación biolóxica. 

 Recoñece a importancia de illar e 

sintetizar moléculas de interferón e 

explica como actúa no organismo 

impedindo a replicación viral. 

Páx. 77. 

Acts. 53, 54, 55 

e 56 

CAA 

CMCCT 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción 

e coa súa función biolóxica. 

 Recoñece os bioelementos que 

forman as proteínas. Páx. 62. 

Acts. 1 e 2 
CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Identifica os enlaces que unen os 

bioelementos que compoñen as 

proteínas. 

 Recoñece os enlaces que manteñen 

estabilizada as formas das estruturas 

primaria, secundaria, terciaria e 

cuaternaria das proteínas. 

Páx. 62. Act. 1 

Páx. 67. Act. 12 

Páx. 68. Act. 13 

Páx. 69. 

Acts. 14 e 15 

Páx. 74. 

Act. 41 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Recoñece a estrutura e as 

propiedades dos aminoácidos que 

forman as proteínas e clasifícaos. 

 Identifica as características e a 

disposición espacial de enlaces 

peptídicos. 

 Identifica os catro niveles estruturais 

das proteínas e os enlaces que 

posibilitan a unión entre as moléculas 

das distintas estruturas. 

 Recoñece as proteínas do glute e 

clasifícaas no grupo ao que 

pertencen. 

 Relaciona as proteínas coas súas 

funcións. 

Páx. 64. 

Acts. 3, 4 e 5 

Páx. 66. Act. 11 

Páx. 67. Act. 12 

Páx. 68. Act. 13 

Páx. 69. 

Acts. 14 e 15 

Páx. 72. Act. 25 

Páx. 74. 

Acts. 28-30, 33 

e 42-46  

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Realiza unha proba xantoproteica 

para identificar a presenza de 

aminoácidos con cadeas cíclicas en 

determinadas mostras. 

 Aplica a proba de Biuret para 

determinar a presenza de proteínas 

en determinadas mostras. 

 Realiza unha práctica para recoñecer 

proteínas mediante a perda da súa 

estrutura. 

Páx. 64. 

Saber facer. 

Act. 6 

Páx. 65. 

Saber facer. 

Act. 9 

Páx. 69. 

Saber facer. 

Acts. 16 e 17 

CSIEE 

CMCCT 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros 

que forman as macromoléculas biolóxicas 

e os enlaces que os unen. 

 

B1.4.1. Identifica os monómeros e 

distingue os enlaces químicos que 

permiten a síntese das macromoléculas: 

enlaces O-glicosídico, enlace éster, 

enlace peptídico e enlace O-nucleosídico 

 Identifica os compoñentes das 

proteínas e os enlaces que os unen. 
Páx. 62. 

Acts. 1 e 2 

Páx. 65. 

Acts. 7 e 8 

CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición química 

e describir a función, a localización e 

exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Describe a composición dos 

aminoácidos e a unión entre eles 

mediante enlaces peptídicos, e 

escribe as súas fórmulas. 

 Explica as propiedades de 

solubilidade, especificidade e 

procesos de desnaturalización e 

renaturalización das proteínas. 

 Explica a importancia das proteínas 

nos transplantes de órganos. 

 Explica a importancia da hemoglobina 

para a respiración dos organismos. 

Páx. 64. 

Acts. 3, 4 e 5 

Páx. 65. 

Acts. 7 e 8 

Páx. 70. 

Acts. 18, 19, 20 

e 21  

Páx. 71. 

Acts. 22 e 24 

Páx. 73. 

Acts. 26 e 27 

Páx. 74. 

Acts. 29-32, 34-

40 e 47-52 

CCL 

B1.6. Comprender e diferenciar a función 

biocatalizadora dos enzimas, con 

valoración da súa importancia biolóxica. 

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental 

dos enzimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Determina o resultado da hidrólise do 

enzima tripsina nalgúns peptídicos. 

 Explica o significado do termo 

biocatalizador. 

Páx. 66. Act. 10 

Páx. 71. Act. 23 

CAA 

CMCCT 



329 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
329 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 60); Ciencia na túa vida: De onde vén o interferón? (páxs. 76 e 77); perfil do microbiólogo 

(páx. 77). 

Expresión oral e escrita. Explicar por que o coláxeno se considera un adhesivo nos tecidos animais (páx. 61); explicar o significado de anfótero 

(páx. 64); xustificar os resultados obtidos en distintas probas (páxs. 64, 65 e 69); explicar por que a seda e o coláxeno soportan altas tensións 

sen estirarse e a la se estira (páx. 68); explicar por que son importantes as proteínas nos problemas de rexeitamento de órganos trasplantados 

(páx. 70); definir o termo biocatalizador; explicar por que unha alteración hormonal pode comportar graves consecuencias para o organismo 

(páx. 71); explicar a importancia vital da hemoglobina para a respiración dos organismos (páx. 73); explicar que é a replicación e como actúan as 

células cando reciben unha molécula de interferón; comentar por que os interferóns non tiveron o éxito esperado (páx. 77). 

Comunicación audiovisual. Estrutura dos aminoácidos; configuración dos aminoácidos (páx. 62); clasificación e estrutura dos aminoácidos 

(páx. 63); forma iónica dipolar dun aminoácido; efecto amortecedor dun aminoácido con punto isoeléctrico 7 (páx. 64); táboas de resultados de 

probas (páx. 64, 65 e 69); aminoácidos e enlaces peptídicos; disposición do enlace peptídico (páx. 65); relación dos niveis estruturais das 

proteínas; secuencia de aminoácidos dunha proteína (páx. 66); tipos de estrutura secundaria das proteínas (páx. 67); conformación interna e 

dominios estruturais da estrutura terciaria (páx. 68); hemoglobina e insulina (páx. 69); desnaturalización e renaturalización dunha proteína (páx. 

70); cadeas unidas mediante tres pontes disulfuro da insulina humana (páx. 71); inmunoglobina; cabezas globulares e cola helicoidal de 

proteínas (páx. 72); estrutura do grupo hemo cun catión ferroso (Fe
2+

) no centro do anel tetrapirrólico (páx. 73); aminoácidos; fenilalanina (Phe) e 

treonina (Thr) (páx. 74); gráfico sobre o comportamento anfótero; tripla hélice de coláxeno (páx. 75); mecanismo de actuación do interferón; 

interferón beta de humanos (páx. 76). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Buscar información sobre as proteínas que compoñen o glute (páx. 72); 

consultar a web de John Kyrk sobre os aminoácidos e as estruturas das proteínas; consultar a web de John Wiley & Sons, Inc., onde se mostran 

diferentes animacións sobre o pregamento das proteínas; consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, Cultura e Deporte na 

sección 2.º curso de Bacharelato, no apartado «Prótidos» (páx. 75). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 76 e 77). 

Valores persoais. As aplicacións no organismo de descubrimentos como o interferón (páxs. 76 e 77). 
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UNIDADE 5. OS ÁCIDOS NUCLEICOS
OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán os ácidos 

nucleicos e as características dos nucleótidos que os forman. Recoñecerán 

os tipos e as formas do ácido desoxirribonucleico ou ADN, así como os seus 

diferentes niveis estruturais: estrutura primaria, secundaria e o modelo da 

dobre hélice e estrutura terciaria, e verán como se empaqueta e reduce o seu 

tamaño a fibra de ADN. Aprenderán a extraer o ADN do plátano. Estudarán 

tamén os tipos de ácido ribonucleico ou ARN que existen segundo a súa 

función: de transferencia, mensaxeiro, ribosómico, nucleolar e outros; 

ademais poderán describir as principais funcións do ARN. Realizarán unha 

lectura comprensiva do texto Que aplicacións ten a secuenciación do ADN? e 

aprenderán en que consiste o traballo do especialista en xenética. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que son os ácidos 

nucleicos e estudaron a estrutura do ADN e do ARN.  
 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades á 

hora de manexar a linguaxe empregada no desenvolvemento dos contidos da 

unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos distintos 

procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: terceira semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Compoñentes químicos da vida. Concepto de 

bioelemento. Tipos, propiedades e funcións 

dos bioelementos. 

 Os enlaces químicos e a súa importancia en 

bioloxía. 

 Biomoléculas orgánicas: concepto, 

clasificación, estrutura, propiedades e 

funcións biolóxicas de glícidos, lípidos, 

prótidos e ácidos nucleicos. 

 Enzimas: concepto, clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. Alosterismo. 

 

 Os ácidos nucleicos, resultado da unión de 

moitos nucleótidos; nucleósidos; nucleótidos; 

nomenclatura de nucleósidos e nucleótidos; 

unión de nucleótidos. 

 O ácido desoxirribonucleico ou ADN, tipos e 

formas; clasificación das moléculas de ADN 

segundo a súa forma e segundo o número de 

cadeas. 

 Os diferentes niveis estruturais do ADN; 

estrutura primaria; estrutura secundaria; modelo 

da dobre hélice; estrutura terciaria. 

 A fibra de ADN, empaquetamento para reducir o 

seu tamaño; fibra de cromatina de 100 A; fibra 

de cromatina de 300 A; dominios en bucle; 

niveis superiores de empaquetamento. 

 Extracción do ADN do plátano. 

 Tipos de ácidos ribonucleicos ou ARN segundo 

a súa función; ARN soluble ou ARN de 

transferencia, ARN mensaxeiro; ARN 

ribosómico; ARN nucleolar; outros tipos de 

ARN; principais funcións do ARN. 

 Lectura comprensiva do texto Que aplicacións 

ten a secuenciación do ADN?  

 O traballo do especialista en xenética. 

B1.1. Determinar as propiedades fisicoquímicas dos 

bioelementos que os fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia biolóxica. 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de moléculas que 

constitúen a materia viva, e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros que forman as 

macromoléculas biolóxicas e os enlaces que os unen. 

B1.5. Determinar a composición química e describir a función, a 

localización e exemplos das principais biomoléculas orgánicas. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

 Xenética molecular. Importancia biolóxica do 

ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

 ARN. Tipos e funcións. 

 O ácido desoxirribonucleico ou ADN, tipos e 

formas; clasificación das moléculas de ADN 

segundo a súa forma e segundo o número de 

cadeas. 

 Os diferentes niveis estruturais do ADN; 

estrutura primaria; estrutura secundaria; modelo 

da dobre hélice; estrutura terciaria. 

 A fibra de ADN, empaquetamento para reducir o 

seu tamaño; fibra de cromatina de 100 Å; fibra 

de cromatina de 300 Å; dominios en bucle; 

niveis superiores de empaquetamento. 

 Tipos de ácidos ribonucleicos ou ARN segundo 

a súa función; ARN soluble ou ARN de 

transferencia, ARN mensaxeiro; ARN 

ribosómico; ARN nucleolar; outros tipos de 

ARN; principais funcións do ARN. 

 Lectura comprensiva do texto Que aplicacións 

ten a secuenciación do ADN?  

 O traballo do especialista en xenética. 

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da información 

xenética. 

B3.4. Determinar as características e as funcións dos ARN. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.1. Determinar as propiedades 

fisicoquímicas dos bioelementos que os 

fan indispensables para a vida. Relacionar 

os enlaces químicos coa súa importancia 

biolóxica. 

 

B1.1.2. Clasifica os tipos de bioelementos 

relacionando cada un coa súa proporción 

e coa súa función biolóxica. 

 Recoñece os bioelementos que 

forman os ácidos nucleicos. Páx. 81. 

Acts. 1, 2 e 3 
CAA 

B1.1.3. Discrimina os enlaces químicos 

que permiten a formación de moléculas 

inorgánicas e orgánicas presentes nos 

seres vivos. 

 Identifica os enlaces que unen os 

bioelementos que compoñen os 

ácidos nucleicos. 

Páx. 81. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 89. Act. 17  

CMCCT 

CD 

B1.3. Recoñecer e identificar os tipos de 

moléculas que constitúen a materia viva, 

e relacionalos coas súas respectivas 

funcións biolóxicas na célula. 

 

B1.3.1. Recoñece e clasifica os tipos de 

biomoléculas orgánicas, e relaciona a súa 

composición química coa súa estrutura e 

coa súa función. 

 Clasifica o ADN segundo a súa forma 

e identifica os lugares da célula en 

que se atopan os distintos tipos de 

ADN. 

Páx. 82. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 91. Act. 22  

Páx. 92. 

Acts. 24-28 

CAA 

CSIEE 

B1.3.2. Deseña e realiza experiencias 

identificando en mostras biolóxicas a 

presenza de moléculas orgánicas. 

 Pescuda as porcentaxes das bases 

que se atopan nun ADN manexando 

datos experimentais sobre a estrutura 

secundaria do ADN. 

 Identifica secuencias de ADN. 

 Realiza a extracción do ADN do 

plátano. 

Páx. 84. Act. 6 

Páx. 85. Act. 7 

Páx. 88. 

Saber facer 

CSIEE 

CMCCT 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.4. Identificar os tipos de monómeros 

que forman as macromoléculas biolóxicas 

e os enlaces que os unen. 

 

B1.4.1. Identifica os monómeros e 

distingue os enlaces químicos que 

permiten a síntese das macromoléculas: 

enlaces O-glicosídico, enlace éster, 

enlace peptídico e enlace O-nucleosídico. 

 Identifica os compoñentes dos ácidos 

nucleicos e nomea os enlaces que os 

unen. 

Páx. 81. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 89. Act. 17 

Páx. 92. 

Acts. 24-28 

CMCCT 

CD 

B1.5. Determinar a composición química 

e describir a función, a localización e 

exemplos das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 

B1.5.1. Describe a composición e a 

función das principais biomoléculas 

orgánicas. 

 Determina o tipo de ácido nucleico a 

partir da porcentaxe de bases 

nitroxenadas. 

 Explica a desnaturalización e 

renaturalización e outras 

características, propiedades e 

funcións do ADN. 

 Describe como se realiza a extracción 

do ADN do plátano e explica as 

aplicacións da extracción do ADN. 

 Explica características, propiedades e 

funcións de distintos tipos de ARN. 

Páx. 85. 

Acts. 8 e 9 

Páx. 88. 

Acts. 13, 14, 15 

e 16  

Páx. 89. 

Acts. 17, 18  

e 19 

Páx. 91. 

Acts. 21, 22  

e 23 

Páx. 92. 

Acts. 29-39 

Páx. 93. 

Acts. 40-49 

CCL 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN como 

portador da información xenética. 

 

B3.1.1. Describe a estrutura e a 

composición química do ADN, e recoñece 

a súa importancia biolóxica como 

molécula responsable do almacenamento, 

a conservación e a transmisión da 

información xenética. 

 Clasifica o ADN segundo a súa forma. 

 Indica onde se poden atopar os 

distintos tipos de ADN. 

 Interpreta datos sobre os diferentes 

niveis estruturais do ADN e explica a 

diferenza entre estes e os niveis de 

empaquetamento. 

Páx. 82. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 84. Act. 6 

Páx. 85. 

Acts. 7, 8 e 9 

Páx. 86. Act. 10  

Páx. 87. 

Acts. 11 e 12 

CCL 

CSC 

CCEC 

B3.4. Determinar as características e as 

funcións dos ARN. 

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a 

función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 

 Explica as funcións de distintos tipos 

de ARN. 
Páx. 89. 

Acts. 17, 18  

e 19 

Páx. 90. Act. 20 

Páx. 91. 

Acts. 21, 22  

e 23 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 78); Ciencia na túa vida: Que aplicacións ten a secuenciación do ADN? (páxs. 94 e 95); 

perfil do especialista en xenética (páx. 95). 

Expresión oral e escrita. Explicar diferenzas entre bacterias e arqueas; definir que é un xene e nomear as aplicacións que pode ter o coñecer a 

secuencia dun xene (páx. 79); explicar a desnaturalización e a renaturalización do ADN (páx. 85); explicar a diferenza entre a fibra de cromatina 

laxa e compacta (páx. 86); describir a diferenza entre os niveis estruturais e os niveis de empaquetamento do ADN (páx. 86); describir as 

aplicacións que pode ter a extracción de ADN (páx. 88); enunciar as diferenzas entre o ARNm das procariotas e das eucariotas (páx. 90); 

xustificar se o ADN e o ARN teñen algunha función común (páx. 91); explicar como se pode pescudar se os neandertais pertencían á nosa 

especie; describir en que caso a secuenciación de ADN non serve para determinar a persoa acusada nun proceso xudicial (páx. 95). 

Comunicación audiovisual. Ácido fosfórico, ribosa, desoxirribosa; os carbonos das pentosas; formación dun nucleósido de ADN (páx. 80); 

desoxicitidina; Desoxicitidina 5’-monofosfato (nucleótido); unión de nocleótidos (páx. 81); táboas (páxs. 81 e 82); esquema de cantidade de ADN, 

en pares de bases, en cada célula de varios grupos de seres vivos; estrutura primaria do ADN (páx. 83); datos experimentais sobre a estrutura 

secundaria do ADN (páx. 84); modelo da dobre hélice de ADN de Watson e Crick (páx. 85); estrutura da fibra de 100 Å (páx. 86); nucleosoma; 

eixe central do solenoide; niveis superiores de empaquetamento (páx. 87); fibras de ADN precipitadas (páx. 88); estrutura do ARNt (páx. 89); 

estrutura do ARNm (páx. 90); síntese de ribosomas (páx. 91); modelo da dobre hélice de ADN (páx. 93); secuencia obtida polo método de 

secuenciación automática fluorescente; screening, xel comparativo de diferentes ADN (páx. 94). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, no apartado «Ácidos nucleicos» (páx. 93). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 94 e 95). 

Valores persoais. As aplicacións da extracción de ADN (páxs. 88, 94 e 95). 
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UNIDADE 6. A CÉLULA, UNIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAL

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

 

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán a célula. 

Lembrarán cando se descubriu e saberán cando se desenvolveu a teoría 

celular que deu lugar o seu descubrimento. Recoñecerán os distintos 

tamaños e formas que presentan as células, a relación entre tamaño, forma e 

estado de madurez da célula e a lonxevidade celular. Coñecerán tamén os 

instrumentos de observación e de medida de estruturas microscópicas. 

Aprenderán a estrutura das células que é común a todas elas e, a 

continuación, a estrutura e as particularidades das eucariotas e as 

procariotas e as súas diferenzas. Coñecerán o método fundamental para o 

estudo das células, a microscopia óptica e electrónica. Realizarán 

preparacións microscópicas e unha lectura comprensiva do texto Que 

avances experimentou a microscopia nas últimas décadas? e aprenderán en 

que consiste o traballo do especialista en microscopia electrónica. 
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 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que é unha célula, 

coñecen e diferencian a estrutura e as partes das eucariotas e das 
procariotas e poden explicar as diferenzas que existen entre ambas; tamén 
prepararon mostras para observar en microscopios.  

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades á 

hora de manexar a linguaxe empregada no desenvolvemento dos contidos da 

unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos distintos 

procesos que se propoñen nas actividades. 

 



344 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
344 

Suxestión de temporalización: cuarta semana de outubro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 A célula como unidade estrutural e funcional 

dos seres vivos. Teoría celular. 

 Evolución dos métodos de estudo das células. 

Preparación e procesamento das mostras 

para a observación ao microscopio óptico e 

electrónico. 

 Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

 Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

 O descubrimento da célula e o 

desenvolvemento da teoría celular; o concepto 

de célula. 

 Os distintos tamaños e formas da célula; 

relación entre tamaño, forma e estado de 

madurez da célula; lonxevidade celular; 

intrumentos de observación e medida de 

estruturas microscópicas. 

 A estrutura común a todas as células; estrutura 

xeral das células eucariotas; particularidades 

dos distintos tipos de células eucariotas; 

estrutura xeral das células procariotas; diferenza 

entre células eucariotas e células procariotas; a 

hipótese de Neomura. 

 A microscopia, o método fundamental para o 

estudo das células; microscopia óptica; técnicas 

de elaboración de preparacións permanentes; 

microscopia electrónica; a resolución dos 

microscopios. 

 Elaboración de preparacións microscópicas; 

protocolo para histoloxía vexetal e animal. 

 Lectura comprensiva do texto Que avances 

experimentou a microscopia nas últimas 

décadas? 

 O traballo do especialista en microscopia 

electrónica. 

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de composición 

entre células procariotas e eucarióticas. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula 

eucariótica animal e dunha vexetal, representar os seus 

orgánulos e describir a súa función. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

 Xenética molecular. Importancia biolóxica do 

ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

 Os distintos tamaños e formas da célula; 

relación entre tamaño, forma e estado de 

madurez da célula; lonxevidade celular; 

instrumentos de observación e medida de 

estruturas microscópicas. 

 A estrutura común a todas as células; estrutura 

xeral das células eucariotas; particularidades 

dos distintos tipos de células eucariotas; 

estrutura xeral das células procariotas; diferenza 

entre células eucariotas e células procariotas; a 

hipótese de Neomura. 

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da información 

xenética. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais 

e de composición entre células 

procariotas e eucarióticas. 

 

B2.1.1. Compara unha célula procariota 

con unha eucariótica, identificando os 

orgánulos citoplasmáticos presentes 

nelas. 

 Identifica as diferenzas na 

organización dunha célula eucariota e 

dunha procariota. 
Páx. 103. 

Act. 10 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas 

estructuras. 

 Explica a diferenza entre o nucléolo 

das células vexetais e das animais e 

compárao co nucléolo dunha célula 

dos fungos. 

 Analiza a organización das células 

vexetais, explicando a posición do 

núcleo e identificando as súas 

estruturas e orgánulos exclusivos. 

Páx. 107. 

Acts. 14, 15  

e 16 

Páx. 114. 

Acts. 36, 37  

e 38 

Páx. 115. 

Act. 45 

CSIEE 

B2.2.2. Analiza a relación entre a 

composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos celulares, e 

a súa función. 

 Explica a relación estrutural entre o 

núcleo e o sistema endomembranoso 

dunha célula eucariota. 

 Analiza a estrutura das células 

procariotas e determina diferenzas 

entre cianobacterias e bacterias. 

Páx. 103. 

Act. 11 

Páx. 104. 

Act. 12 

CSIEE 

CAA 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN como 

portador da información xenética. 

B3.1.1. Describe a estrutura e a 

composición química do ADN, e recoñece 

a súa importancia biolóxica como 

molécula responsable do almacenamento, 

a conservación e a transmisión da 

información xenética. 

 Explica que significa que a célula é a 

unidade xenética autónoma dos seres 

vivos. 

 Explica a diferenza entre o material 

xenético das bacterias e o das 

arqueobacterias. 

Páx. 99. Act. 4 

Páx. 104. 

Act. 13 

CCL 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 96); O descubrimento da célula (páx. 98); Os virus (páx. 99); Citoplasma de cianobacterias 

e bacterias nitrificantes (páx. 104); A hipótese de Neomura (páx. 105); Ciencia na túa vida: Que avances experimentou a microscopia nas 

últimas décadas? (páxs. 116 e 117); perfil do técnico especialista en microscopia electrónica (páx. 117). 

Expresión oral e escrita. Definir que é unha célula eucariota e explicar que significa que as células humanas son eucariotas (páx. 97); explicar 

que se sabía da célula ao final do século XVII (páx. 98); explicar que significa que a célula é a unidade xenética autónoma dos seres vivos (páx. 

99); explicar en que se diferencia o material xenético das bacterias e o das arqueobacterias (páx. 104); elaborar unha táboa coas características 

das células dos animais e as das plantas (páx. 114); responder preguntas sobre a utilidade da microscopia (páx. 117). 

Comunicación audiovisual. O descubrimento da célula; célula vexetal vista co microscopio óptico; célula animal vista co microscopio óptico 

(páx. 98); unidades de medida en citoloxía; instrumentos de observación e medidas de estruturas microscópicas (páx. 100); leucocitos, 

eritrocitos e linfocitos; diferentes formas celulares (páx. 101); ovocitos; eritrocitos humanos (páx. 102); célula eucariota (Amoeba sp., protozoo); 

célula procariota (E. coli, bacteria) (páx. 103); citoplasma de cianobacterias e bacterias nitrificantes; modelo de célula bacteriana (páx. 104); 

modelo de organización da célula animal, da célula dos fungos, da célula vexetal (páx. 106); estrutura da célula eucariota (páx. 107); preparación 

dunha mostra; partes dun microscopio e imaxe final e intermedia (páx. 108); técnicas de elaboración de preparacións permanentes (páx. 109); 

elaboración de preparacións microscópicas (páx. 110); protocolo para a histoloxía vexetal (páx. 110); protocolo para a histoloxía animal (páx. 

111); microscopios electrónicos: de transmisión (MET) e de varrido ou scanning (MEV); micrografías (páx. 112); resolución dos microscopios; 

cilios celulares: imaxe de microscopio óptico; imaxe de MEB; imaxe de MET (páx. 113); ADN visto con microscopio de fluoresciencia; micrografía 

confocal dunha célula muscular (páx. 116); micrografía de vasos sanguíneos do cerebro; contador de laboratorio Geiger-Müller, para detectar 

radiacións (páx. 117). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, nas apartado «Actividades de investigación» (páx. 115). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 116 e 117). 

Valores persoais. A importancia das técnicas de microscopia (páxs. 108, 116 e 117). 
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UNIDADE 7. A MEMBRANA PLASMÁTICA, O CITOSOL E OS 

ORGÁNULOS NON MEMBRANOSOS 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán a membrana 

plasmática identificando os compoñentes, a súa estrutura e as súas 

propiedades, así como os distintos tipos de transporte que se realizan a 

través dela e as unións que se dan entre as membranas. Coñecerán as 

estruturas que protexen as células, a matriz extracelular e a parede celular, e 

poderán observar a epiderme da cebola. Identificarán o citosol e o 

citoesqueleto do citoplasma, así como o centrosoma, a zona responsable dos 

movementos do citoesqueleto e da célula. Poderán explicar como se realiza o 

movemento contráctil do tecido muscular estriado. Realizarán unha lectura 

comprensiva do texto Que utilidade ten coñecer o funcionamento da 

membrana plasmática? e aprenderán en que consiste o traballo do médico 

neurólogo. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a parte da 

estrutura das células común a todas e tamén diferencian a estrutura xeral das 

células eucariotas e das procariotas. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades á 

hora de manexar a linguaxe empregada no desenvolvemento dos contidos da 
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unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos distintos procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 A célula como unidade estrutural e funcional 

dos seres vivos. Teoría celular. 

 Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

 Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

 Importancia da membrana nos fenómenos de 

transporte. Tipos de transporte. Endocitose e 

exocitose. 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

 

 A estrutura e propiedades da membrana e as 

súas funcións. Estrutura e composición da 

membrana plasmática. Propiedades da 

membrana plasmática. Funcións da membrana 

plasmática. Transporte a través da membrana: o 

transporte pasivo; o transporte activo; exocitose 

e endocitose; unións entre membranas de 

células contiguas. 

 As estruturas extracelulares que protexen as 

células. A matriz extracelular. A parede celular 

das células vexetais. A parede celular das 

células dos fungos. A parede celular das células 

procariotas. 

 O citoplasma, formado por unha parte acuosa, 

unha rede de filamentos e unha serie de 

orgánulos. O citosol. O citoesqueleto. 

 O centrosoma, responsable dos movementos e 

do citoesqueleto da célula. Estrutura do 

centrosoma con centríolos. Estrutura do 

centrosoma sen centríolos. 

 Os cilios e os flaxelos, encargados da 

motilidade da célula. 

 Os ribosomas, estruturas encargadas da síntese 

proteica. 

 Lectura comprensiva do texto Que utilidade ten 

coñecer o funcionamento da membrana 

plasmática?  

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais e de composición 

entre células procariotas e eucarióticas. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula 

eucariótica animal e dunha vexetal, representar os seus 

orgánulos e describir a súa función. 

B2.6. Examinar e comprender a importancia das membranas 

na regulación dos intercambios celulares para o mantemento 

da vida, e realizar experiencias sobre a plasmolise e a 

turxescencia. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 
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 O traballo do médico neurólogo. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.1. Establecer as diferenzas estruturais 

e de composición entre células 

procariotas e eucarióticas. 

 

B2.1.1. Compara unha célula procariota 

con unha eucariótica, e identifica os 

orgánulos citoplasmático presentes nelas. 

 Explica as diferenzas entre as 

paredes celulares de plantas, fungos 

e bacterias. 

 Identifica os elementos do 

citoesqueleto das células eucariotas. 

Páx. 129. 

Act. 14 

Páx. 132. 

Act. 20 

CAA 

CMCCT 

CD 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

 

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas 

estructuras. 

 Identifica a estrutura da membrana 

plasmática. 

 Recoñece a estrutura dinámica e 

asimétrica da membrana 

citoplásmática. 

 Recoñece a estrutura da parede 

celular das plantas. 

 Observa a epiderme da cebola e 

distingue a parede celular, o 

citoplasma e o núcleo. 

 Realiza un esquema das substancias 

citoplasmáticas en células animais e 

vexetais. 

Páx. 120. Act. 1 

Páx. 121. 

Acts. 2 e 3 

Páx. 127. 

Acts. 10, 11  

e 12 

Páx. 128. 

Saber facer 

Páx. 131. 

Act. 17 

CSIEE 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

 

B2.2.2. Analiza a relación entre a 

composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos celulares, e 

a súa función. 

 Identifica a composición da 

membrana plasmática. 

 Recoñece as características da 

membrana plasmática como a fluidez 

e explica como intervén o colesterol 

nela. 

 Enumera as funcións da membrana 

que dependen das proteínas que 

conteñen. 

 Identifica o compoñente principal de 

cada unha das estruturas da parede 

celular das plantas. 

 Comenta as vantaxes da composición 

do citosol e explica como varía a 

consistencia do citosol. 

 Diferencia a maneira de aproveitar os 

compoñentes en distintas células. 

 Explica a función dos filamentos 

intermedios nas células. 

 Explica a diferenza entre un 

centrosoma con centríolos e un sen 

centríolos. 

 Establece a diferenza entre cilios e 

flaxelos. 

 Identifica os elementos que constitúen 

Páx. 120. Act. 1 

Páx. 121. Act. 2  

Páx. 127. 

Acts. 10, 11  

e 12 

Páx. 130. 

Acts. 15 e 16 

Páx. 131. 

Acts. 18 e 19 

Páx. 133. 

Act. 22 

Páx. 135. 

Act. 23 

Páx. 136. 

Act. 25 

Páx. 137. 

Act. 26 

CSIEE 

CAA 
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os ribosomas. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.6. Examinar e comprender a 

importancia das membranas na regulación 

dos intercambios celulares para o 

mantemento da vida, e realizar 

experiencias sobre a plasmolise e a 

turxescencia. 

 

B2.6.1. Compara e distingue os tipos e os 

subtipos de transporte a través das 

membranas, e explica detalladamente as 

características de cada un. 

 Determina e explica que tipo de 

transporte teñen algunhas moléculas 

a través da membrana. 

 Explica exemplos de transporte activo 

da membrana como a bomba de 

sodio e potasio. 

 Explica os dous tipos de transporte da 

membrana: exocitose e endocitose, e 

diferencia os tipos de endocitose. 

 Recoñece os diferentes tipos de 

unións celulares e explica a función 

de cada unha. 

Páx. 122. Act. 4 

Páx. 123. Act. 5 

Páx. 124. Act. 6 

Páx. 125. 

Acts. 7 e 8 

CAA 

CCL 

CSIEE 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde se produce cada 

un destes procesos, e diferencia en cada 

caso as rutas principais de degradación e 

de síntese, e os enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Identifica as moléculas que funcionan 

como receptores de membrana e 

explica as súas características. 

 Recoñece as moléculas da matriz 

extracelular que poden medir varias 

micras de lonxitude. 

 Localiza os ribosomas na célula 

eucariota. 

Páx. 121. Act. 3 

Páx. 126. Act. 9 

Páx. 137. 

Act. 28 

CAA 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 118). Ciencia na túa vida: Que utilidade ten coñecer o funcionamento da membrana 

plasmática? (páxs. 140 e 141); perfil do médico neurólogo (páx. 141). 

Expresión oral e escrita. Describir a función do citoesqueleto; realizar un esquema da composición do citoplasma; relacionar definicións co 

termo ao que se refiren (páx. 138). Realizar un resumo dos avances máis notables no estudo de enfermidades durante o último ano; explicar 

como poden mellorar o seu estado de ánimo os pacientes afectados dunha enfermidade incurable e opinar se é posible que iso lles axude a 

superar a enfermidade (páx. 141). 

Comunicación audiovisual. Compoñentes da membrana plasmática (páxs. 120 e 138); exemplos de recoñecemento celular (páx. 121); 

difusión simple; difusión facilitada (páx. 122); bomba de sodio e potasio; transmisión de información entre as neuronas en que intervén a bomba 

de socio e potasio (páx. 123); tipos de endocitose; endocitose por receptor (páx. 124); unións íntimas e unións adherentes ou desmosomas en 

bandas; desmosomas; unións de comunicación ou tipo gap (páxs. 125 e 138); estrutura da matriz extracelular (páx. 126); estruturas da parede 

celular das plantas (páx. 127); funcións da parede celular das plantas (páx. 128); hifa do fungo filamentoso ascomiceto Trichoderma reseei; 

parede celular ou parede bacteriana da bacteria Orientia tsutsugamush (páx. 129); estrutura do citosol (páx. 130); gránulos de glucóxeno nas 

células do fígado e nas fibras musculares; células de embrión dun cacahuete; adipocitos da derme; melanocito (páx. 131); elementos do 

citoesqueleto; células musculares (páx. 132); estrutura dos microtúbulos; neurofilamentos e microtúbulos no axón dunha neurona (páx. 133); 

movemento contráctil do tecido muscular estriado (páx. 134); estrutura do centrosoma; fuso acromático con centrosomas con centríolos e con 

centrosomas sen centríolos; corte transversal dun centríolo (páx. 135); estrutura e función de cilios e flaxelos (páx. 136 e 138); estrutura e 

función dos ribosomas (páx. 137); esquema da composición do citoplasma; debuxar un centrosoma con centríolos e a base dun flaxelo (páx. 

138); microfotografía da membrana plasmática; pedúnculo contráctil de Vorlticella (protozoo) (páx. 139). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, nas apartado «Actividades interactivas» e «Actividades de investigación» (páx. 139). 

Consultar en Internet cales son os avances máis notables no estudo de enfermidades durante o último ano (páx. 141). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 140 e 141). 

Valores persoais. A importancia dos tratamentos médicos (páxs. 140 e 141). 
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UNIDADE 8. OS ORGÁNULOS CELULARES DELIMITADOS POR 

MEMBRANAS 

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán o retículo 

endoplasmático identificando os seus tipos e as súas funcións. Coñecerán o 

funcionamento do aparello de Golgi e dos lisosomas, vacúolos, peroxisomas 

e glioxisomas. Identificarán os elementos dunha mitocondria e a súa función 

así como a estrutura e a función dos cloroplastos. Aprenderán a observar 

plastos e vacúolos. Poderán explicar como o núcleo é o principal orgánulo 

eucariota relacionado coa expresión xénica e a replicación do ADN. 

Realizarán unha lectura comprensiva do texto Como intervén a ciencia na 

esperanza de vida do ser humano? e aprenderán en que consiste o traballo 

do médico xeriatra. 
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 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron a parte da 

estrutura das células e a membrana plasmática. 
 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades á 

hora de manexar a linguaxe empregada no desenvolvemento dos contidos da 

unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos distintos 

procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de novembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 Morfoloxía celular. Composición, estrutura, 

funcións e propiedades das envolturas e dos 

orgánulos celulares. 

 Modelos de organización celular en 

procariotas e eucarióticas. Células animais e 

vexetais. 

 División celular. Mitose en células animais e 

vexetais. 

 Introdución ao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

 Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

 

 O retículo endoplasmático, un sistema de 

membranas con múltiples funcións. Retículo 

endoplasmático rugoso (RER) e liso (REL). 

 O aparello de Golgi e a síntese e o transporte 

de substancias. 

 Os lisosomas: o almacenamento de enzimas 

dixestivos e a dixestión intracelular. 

 Os vacúolos, vesículas que almacenan e 

transportan substancias. Vacúolos de células 

animais e vexetais. Funcións dos vacúolos. 

 Os peroxisomas e glioxisomas, orgánulos que 

interveñen en procesos oxidativos. 

 As mitocondrias, orgánulos transductores de 

enerxía. Estrutura, función e orixe. 

 Os cloroplastos, orgánulos das células vexetais 

que sintetizan a materia orgánica. Función e 

orixe dos cloroplastos. 

 O núcleo, principal orgánulo relacionado coa 

expresión xénica e a replicación do ADN. 

Número, tamaño e forma do núcleo. Envoltura 

nuclear. Nucleoplasma, nucléolo, cromatina e 

cromosomas: estrutura, número; tipo e función. 

 Lectura comprensiva do texto Como intervén a 

ciencia na esperanza de vida do ser humano?  

 O traballo do médico xeriatra. 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura dunha célula 

eucariótica animal e dunha vexetal, representar os seus 

orgánulos e describir a súa función. 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división celular, e 

desenvolver os acontecementos que teñen lugar en cada fase. 

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase 

da fotosíntese. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

B2.2.1. Esquematiza os orgánulos 

citoplasmáticos e recoñece as súas 

estructuras. 

 Recoñece as diferenzas entre o 

retículo endoplasmático rugoso e o 

liso e explica as distintas funcións de 

cada un. 

 Recoñece a estrutura do aparello de 

Golgi. 

 Indica que son as cristas 

mitocondriais. 

 Observa, recoñece e debuxa 

cloroplastos, cromoplastos e 

amiloplastos e vacúolos. 

Páx. 145. 

Acts. 4, 5 e 6 

Páx. 146. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 150. 

Act. 16 

Páx. 154. 

Saber facer 

CSIEE 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.2. Interpretar e identificar a estrutura 

dunha célula eucariótica animal e dunha 

vexetal, representar os seus orgánulos e 

describir a súa función. 

 

B2.2.2. Analiza a relación entre a 

composición química, a estrutura e a 

ultraestructura dos orgánulos celulares, e 

a súa función. 

 Indica o tipo de proteínas que permite 

a ancoraxe dos ribosomas no retículo 

endoplasmático. 

 Explica as funcións do aparello de 

Golgi. 

 Identifica as diferenzas entre os 

vacúolos de células animais e de 

células vexetais. 

 Localiza os tipos de ARN e ADN que 

se atopan no núcleo da célula. 

 Analiza o número, o tamaño e a forma 

do núcleo. 

 Explica a composición e a estrutura 

da envoltura nuclear, do 

nucleoplasma, do nucléolo, da 

cromatina e dos cromosomas e 

relaciónaas coa súa función. 

Páx. 145. Act. 1 

Páx. 146. 

Act. 10 

Páx. 148. 

Act. 14 

Páx. 156. 

Act. 29, 30, 31, 

32 e 33 

Páx. 157. 

Acts. 34, 35, 36 

e 37  

Páx. 158. 

Act. 38, 39, 40  

e 41 

Páx. 159. 

Act. 42 

Páx. 161. 

Act. 43  

CSIEE 

CAA 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de 

división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en cada 

fase. 

B2.4.1. Recoñece en microfotografías e 

esquemas as fases da mitose e da 

meiose, e indica os acontecementos 

básicos que se producen en cada unha. 

 Explica cal é a fase inicial da mitose. 

Páx. 155. 

Act. 28 

CAA 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.7. Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e anabolismo, e 

establecer a relación entre ambos. 

 

B2.7.1. Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica por que as células 

pancreáticas teñen numerosos 

ribosomas e relaciónao co proceso 

anabólico que leva a cabo para a 

biosíntese de proteínas. 

 Define os termos dictiosoma e 

cisterna e relaciónaos coa función do 

aparello de Golgi. 

 Explica as diferenzas entre os 

lisosomas primarios e os secundarios 

relacionadas coa dixestión 

intracelular. 

 Explica a función metabolizadora das 

cristas mitocondriais e da membrana. 

Páx. 145. Act. 2 

Páx. 146. Act. 9 

Páx. 147. 

Act. 12 

Páx. 150. 

Act. 16 

Páx. 151. 

Act. 19 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde se produce cada 

un destes procesos, e diferencia en cada 

caso as rutas principais de degradación e 

de síntese, e os enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Relaciona a síntese de enzimas 

dixestivos co retículo endoplasmático. 

 Explica por que os enzimas 

hidrolases non destrúen a membrana 

do lisosoma. 

 Identifica os tipos de enzimas que 

conteñen os peroxisomas. 

 Determina os procesos e os lugares 

onde se produce a respiración 

mitocondrial. 

 Identifica en que compoñente dos 

cloroplastos se produce ATP e onde 

se encontran os seus principais 

Páx. 145. Act. 2 

Páx. 147. 

Act. 13 

Páx. 149. 

Act. 15 

Páx. 151. 

Act. 20 

Páx. 152. 

Acts. 21 e 22 

CAA 

CMCCT 
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enzimas. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.10. Pormenorizar os procesos que 

teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

B2.10.1. Identifica e clasifica os distintos 

tipos de organismos fotosintéticos. 

 Explica como interviñeron os 

peroxisomas na fotosíntese osixénica 

das cianobacterias que permitiron a 

vida dos primeiros organismos 

anaeróbicos. 

 Diferenza e clasifica os grupos de 

plastos e indica que grupos levan a 

cabo a fotosíntese. 

Páx. 149. 

Act. 15 

Páx. 153. 

Act. 23 

CAA 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 142). Ciencia na túa vida: Como intervén a ciencia na esperanza de vida do ser humano? 

(páxs. 164 e 165); perfil do médico xeriatra (páx. 165). 

Expresión oral e escrita. Definir os termos dictiosoma e cisterna referidos ao aparello de Golgi (páx. 146). Describir diferentes células (páx. 

154). Relacionar conceptos cos orgánulos aos que corresponde cada un (páx. 162). Interpretación do cariotipo dunha célula humana (páx. 163). 

Explicar a relación entre lonxevidade e supervivencia dunha especie; explicar en que se fundamenta unha afirmación sobre a base xenética da 

morte celular; comentar como inflúe a alimentación na lonxevidade; explicar con exemplos como atende o médico xeriatra os aspectos sociais 

dos seus pacientes (páx. 165). 

Comunicación audiovisual. Retículo endoplasmático visto co microscopio electrónico de transmisión; estrutura do retículo endoplasmático; 

función do retículo endoplasmático rugoso: síntese de substancias (páx. 144); retículo endoplasmático liso dun hepatocito (páx. 145); principais 

funcións do retículo endoplasmático liso (páx. 145); funcionamento do aparello de Golgi (páx. 146); acción dos lisosomas na dixestión celular: 

autofaxia e heterofaxia; lisosomas especiais (páx. 147); vacúolo dunha célula vexetal; almacén de triglicéridos na vacúolo dun hepatocito (páx. 

148); actividade oxidativa dos peroxisomas; glioxisoma nunha célula do fungo Physcomitrella patens (páx. 149); espermátide humana en que se 

observa a abundancia de mitocondrias; elementos da mitocondria (páx. 150); etapas da respiración mitocondrial (páx. 151); estrutura dos 

cloroplastos (páx. 152); plastos: cromoplastos e leucoplastos (páx. 153); cloroplastos, cromoplastos e amiloplastos (páx. 154); o núcleo durante 

o ciclo celular (páx. 155); sincitio (célula muscular) e plasmodio (Opalia ranarum); distintas formas do núcleo (páx. 156); estrutura da envoltura 

nuclear (páx. 157); nucleoplasma e nucléolo; estruturas plumosas; funcionamento do nucléolo (páx. 158); microfotografía electrónica de 

nucleosomas na cromatina dun núcleo interfásico (páx. 159); cromosoma cunha cromátide; cromosoma con dous cromátides (páx. 160); tipos de 

cromosomas segundo a posición do centrómero; cromosomas plumados (páx. 161); núcleos de células epiteliales; célula procariota e eucariota 

(páx. 162); cariotipo dunha célula; estrutura micrografiada (páx. 163); esperanza de vida dalgunhas especies; electroforese de ADN; 

investigadores traballando con Caenorhabditis elegans (páx. 164); apoptose (páx. 165). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consultar a web do proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, nas apartado «Actividades interactivas» e «Actividades de investigación» (páx. 163). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida (páxs. 164 e 165). 

Valores persoais. A atención aos aspectos sociais dos pacientes (páxs. 164 e 165). 
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UNIDADE 9. O METABOLISMO, OS ENZIMAS E AS VITAMINAS

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico.

 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade os alumnos estudarán as reaccións 

químicas que se producen durante o metabolismo celular. Saberán cal é a 

función da molécula ATP. Identificarán os enzimas e as hormonas como 

elementos do control do metabolismo. Aprenderá que os enzimas son os 

catalizadores das reaccións metabólicas e coñecerán as súas funcións, a 

súa estrutura e a súa actividade. Estudarán tamén o papel das vitaminas no 

metabolismo. Realizarán unha lectura comprensiva do texto Pódense 

fabricar enzimas? e aprenderán en que consiste o traballo do especialista en 

biotecnoloxía. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa estudaron algúns aspectos 

do metabolismo celular e como actúan os enzimas; tamén coñecen o papel 
das vitaminas no metabolismo. 

 Previsión de dificultades. É posible que os alumnos atopen dificultades á 

hora de manexar a linguaxe empregada no desenvolvemento dos contidos 

da unidade e en utilizala correctamente ao explicar os resultados dos 

distintos procesos que se propoñen nas actividades. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de decembro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E 

FISICOQUÍMICA DA VIDA 

 Enzimas: concepto, clasificación, propiedades 

e funcións. Catálise enzimática. Activación e 

inhibición enzimática. Alosterismo. 

 Vitaminas: concepto, clasificación e funcións. 

 Os enzimas: estrutura e función. 

 Coenzimas e vitaminas. 

 A actividade encimática. 

 Estudar a función de determinados enzimas en 

diferentes reaccións metabólicas. 

 Identificación e clasificación dos enzimas en 

diferentes reaccións metabólicas. 

 Interpretación de gráficas sobre a actividade 

enzimática. 

 Valoración da importancia dos enzimas en 

bioloxía. 

 Comprender a importancia das vitaminas no 

metabolismo. 

B1.6. Comprender e diferenciar a función biocatalizadora dos 

enzimas, con valoración da súa importancia biolóxica. 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas para o mantemento 

da vida. 
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CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 Introdución ao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo. 

 Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos 

e de regulación. 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

 Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

 

 O metabolismo celular, as reaccións químicas 

que permiten a vida. Catabolismo e anabolismo. 

Tipos de metabolismo. 

 O ATP, unha molécula que almacena e cede 

enerxía. Síntese de ATP. 

 O control do metabolismo: os enzimas e as 

hormonas. A actividade dos catalizadores. Os 

enzimas, catalizadores das reaccións 

metabólicas. Estrutura dos enzimas. As 

coenzimas. O centro activo dos enzimas. A 

especificidade dos enzimas. A actividade 

enzimática. Cinética da actividade enzimática. 

Factores que afectan á velocidade das 

reaccións catalizadoras por enzimas. A 

inhibición enzimática. Os enzimas alostéricos. O 

cooperativismo entre subunidades alosféricas. A 

regulación das vías metabólicas. A disposición 

espacial dos enzimas. Nomenclatura e 

clasificación dos enzimas. 

 As vitaminas e o seu papel fundamental no 

metabolismo. Vitaminas hidrosolubles. 

Vitaminas liposolubles. 

 Lectura comprensiva do texto Pódense fabricar 

enzimas?  

 O traballo do especialista en biotecnoloxía. 

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.10. Pormenorizar os diferentes procesos que teñen lugar en 

cada fase da fotosíntese. 
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BLOQUE 1. A BASE MOLECULAR E FISICOQUÍMICA DA VIDA  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B1.6. Comprender e diferenciar a función 

biocatalizadora dos enzimas, con 

valoración da súa importancia biolóxica. 

 

B1.6.1. Contrasta o papel fundamental 

dos enzimas como biocatalizadores, e 

relaciona as súas propiedades coa súa 

función catalítica. 

 Explica o papel dos enzimas como 

biocatalizadores relacionando as súas 

propiedades coa súa función 

catalítica. 

Páx. 171. 

Act. 10 

Páx. 173. 

Acts. 11, 12  

e 13 

Páx. 181. 

Act. 30 

CAA 

CMCCT 

B1.7. Sinalar a importancia das vitaminas 

para o mantemento da vida. 

B1.7.1. Identifica os tipos de vitaminas 

asociando a súa imprescindible función 

coas doenzas que preveñen. 

 Sinala os tipos de vitaminas principais 

e a súa función imprescindible para 

previr enfermidades. 

Páx. 183. 

Saber facer 

Páx. 183. 

Acts. 35 a 42 

CAA 

CCEC 



378 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
378 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.7. Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e anabolismo, e 

establecer a relación entre ambos. 

 

B2.7.1. Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica os procesos catabólicos e 

anabólicos e os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 
Páx. 169. 

Acts. 1 a 6 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

 

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde se produce cada 

un destes procesos, e diferencia en cada 

caso as rutas principais de degradación e 

de síntese, e os enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e de orgánulo, 

onde se producen os procesos 

catabólicos e anabólicos. Diferencia 

as rutas principais de degradación e 

de síntese e os enzimas e moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

Páx. 168. 

Cadro 

informativo 

Páx. 169. Act. 1 

CAA 

CMCCT 

B2.10. Pormenorizar os diferentes 

procesos que teñen lugar en cada fase da 

fotosíntese. 

B2.10.1. Identifica e clasifica os tipos de 

organismos fotosintéticos. 

 Realiza a clasificación dos diferentes 

tipos de organismos fotosintéticos. 

Páx. 169. 

Cadro 

informativo 

CAA 

CSIEE 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 166). Ciencia na túa vida: Pódense fabricar enzimas? (páxs. 186 e 187). 

Expresión oral e escrita. Explicar a diferenza principal entre a fotosíntese e a quimiosíntese (páxina 169). Explicar a importancia da molécula 

ATP para o metabolismo (páxina 170). Definir que é un biocatalizador e explicar como actúa (páxina 171). Explicar as diferenzas entre os 

enzimas e os catalizadores non biolóxicos (páxina 173). Definir os termos cofactor, apoenzima e coenzima (páxina 173). Explicar por que a auga 

osixenada é un bo desinfectante (páxina 177). Explicar por que a vitamina C é un ácido (páxina 183). Elaborar un esquema cos tipos de 

metabolismo vistos na unidade; Explicar por que os antibióticos poden provocar avitaminose (páxina 184). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: Catabolismo e o anabolismo (páxina 168). As fontes de carbono e as 

fontes de enerxía (páxina 169). O ATP e a reacción de desfosforilación en ADP (páxina 170). A función dos biocatalizadores (páxina 171). 

Modelos de especificidade enzima-substrato (páxina 174). A velocidade dunha reacción catalizada por enzimas (páxina 176). Tipos de inhibición 

reversible (páxina 178). Clasificación dos enzimas segundo o tipo de reacción catalizada (páxina 181). Vitaminas hidrosolubles (páxina 182). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre a diferenza entre organismos litótrofos e os 

organótrofos (páxina 169). 

Emprendemento. Ciencia na túa vida: Pódense fabricar enzimas? (páxs. 186 e 187). 

Valores persoais. Perfil do especialista en biotecnoloxía (páx. 187). 
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UNIDADE 10. O catabolismo

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos entenden o concepto de metabolismo e 

os seus tipos, diferenciando entre catabolismo e anabolismo. Definirán e 

localizarán celularmente a glucólise, o ciclo de Krebs, a cadea de transporte 

electrónico e a fosforilación oxidativa, e indicarán os substratos iniciais e os 

produtos finais. Localizarán celularmente e describirán as principais etapas 

do catabolismo de lípidos, proteínas e ácidos nucleicos. Ademais, entenderán 

o interese industrial das fermentacións, comparando as vías anaerobias e 

aerobias en relación coa rendibilidade enerxética e os produtos finais. 

Realizarán unha lectura comprensiva do texto Como se pode diagnosticar 

unha miopatía mitocondrial? e aprenderán en que consisten as labores do 

bioquímico clínico. 
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 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron as reaccións 

químicas que se producen durante o metabolismo celular. Saben cal é a 
función da molécula ATP. Identificaron os enzimas e as hormonas como 
elementos do control do metabolismo. Aprenderon que os enzimas son os 
catalizadores das reaccións metabólicas e coñecen as súas funcións, a súa 

estrutura e a súa actividade. Estudaron tamén o papel das vitaminas no 
metabolismo.  

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

cuantificar a produción de CO2 na fermentación alcohólica. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de xaneiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 Introdución ao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo. 

 Reaccións metabólicas: aspectos enerxéticos 

e de regulación. 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio. 

 Diferenzas entre as vías aeróbicas e 

anaeróbicas. 

 As fermentacións e as súas aplicacións. 

Observación do proceso de fermentación 

mediante lévedos. 

 

 Catabolismo celular. 

 Liberación de enerxía no catabolismo. As 

reaccións catabólicas son reaccións redox. 

Liberación gradual de enerxía no catabolismo 

por respiración. 

 Tipos de catabolismo. Respiración aerobia e 

anaerobia. Fermentación. 

 Bacterias, arqueas e respiración anaerobia. 

 O catabolismo dos glícidos. Respiración ou 

fermentación. Espazos celulares onde sucede o 

catabolismo dos glícidos. 

 A glicólise. 

 Respiración de glícidos. 

 Pasos previos ao ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. 

Fosforilación oxidativa. Transporte de electróns. 

Quimiosmose. Balance enerxético do 

catabolismo por respiración da glicosa. 

 O catabolismo respiratorio dos lípidos. 

 ß-oxidación dos ácidos graxos. Respiración: 

ciclo de Krebs e fosforilación oxidativa. 

 O catabolismo respiratorio das proteínas. 

 Transaminación ou desaminación, respiración: 

ciclo de Krebs e fosforilación oxidativa. 

 O catabolismo dos ácidos nucleicos. 

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.9. Diferenciar a vía aerobia da anaerobia. 
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 Relacións entre as vías catabólicas por 

respiración de glícidos, lípido, proteínas e 

ácidos nucleicos. 

 As fermentacións. 

 A fermentación alcohólica. A fermentación 

láctica. A fermentación butírica. A fermentación 

pútrida. 

 Similitudes e diferenzas entre a respiración e a 

fermentación. 

 Interpretación de esquemas das diferentes rutas 

metabólicas. 

 Comparación das vías anaerobias e aerobias en 

canto a rendibilidade enerxética e os produtos 

finais. 

 Balance enerxético da oxidación completa dun 

ácido graxo de 16 carbonos. 

 Cuantificación da produción de CO2 na 

fermentación alcohólica. 

 Resolución de exercicios e problemas sobre 

catabolismo. 

 Realización dun debuxo sobre o lugar de 

produción da cadea electrónica e a fosforilación 

oxidativa. 

 Comprender a necesidade de levar unha dieta 

sa e equilibrada. 

 Mostrar interese polo uso industrial das 
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fermentacións. 

 Actitude crítica fronte ao consumo do alcohol e 

as drogas e a súa influencia no metabolismo. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.7. Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e anabolismo, e 

establecer a relación entre ambos. 

 

B2.7.1. Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica os procesos catabólicos e 

anabólicos e os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 

Páx. 191. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 193. Act. 4 

Páx. 208. 

Act. 29 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

 

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde se produce cada 

un destes procesos, e diferencia en cada 

caso as rutas principais de degradación e 

de síntese, e os enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e de orgánulo, 

onde se producen os procesos 

catabólicos e anabólicos. Diferencia 

as rutas principais de degradación e 

de síntese e os enzimas e as 

moléculas máis importantes 

responsables dos devanditos 

procesos. 

Páx. 194. 

Cadro 

informativo 

Páx. 195. 

Acts. 6 e 7 

Páx. 208. 

Acts. 26 e 27 

CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.9. Diferenciar a vía aerobia da 

anaerobia. 

 

B2.9.1. Contrasta as vías aeróbicas e 

anaeróbicas, e establece a súa relación 

co seu rendemento enerxético. 

 Compara as vías aeróbicas e as 

anaeróbicas e establece a relación co 

seu diferente rendemento enerxético. 

Páx. 193. 

Saber máis. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 208. 

Acts. 30, 31  

e 32 

CMCCT 

B2.9.2. Valora a importancia das 

fermentacións en numerosos procesos 

industriais, e recoñece as súas 

aplicacións. 

 É consciente da importancia das 

fermentacións para numerosos 

procesos industriais. Recoñece as 

súas diferentes aplicacións. 

Páx. 204. 

Saber máis 

Páx. 205. 

Acts. 18 e 19. 

Saber facer 

Páx. 206. 

Act. 23 

Páx. 207. 

Acts. 24 e 25 

Páx. 208. 

Acts. 34 e 35 

CCEC 

CSC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 188). Ciencia na túa vida: Como se pode diagnosticar unha miopatía mitocondrial? (páxina 

210). Perfil do bioquímico clínico (páxina 211). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 189). Explicar como se produce enerxía no catabolismo; Describir as características das 

reaccións químicas do catabolismo (páxina 191). Explicar a diferenza entre catabolismo e combustión (páxina 193). Expresar a relación entre os 

transportadores de electróns da cadea respiratoria coa síntese de ATP (páxina 199). Desenvolver a importancia dos lípidos como combustibles e 

a súa causa metabólica (páxina 201). Indicar as diferenzas entre transaminación e desaminación oxidativa (páxina 203). Explicar por que son tan 

pouco rendibles enerxéticamente as fermentacións (páxina 205). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: A respiración celular da glicosa (páxina 191). Liberación de enerxía na 

combustión e na respiración celular (páxina 192). Espazos celulares onde sucede o catabolismo dos glícidos (páxina 194). Pasos previos ao 

ciclo de Krebs (páxina 196). Ciclo de Krebs (páxina 197). Fosforilación oxidativa (páxina 198). Rendemento enerxético da oxidación completa 

dunha molécula de glicosa (páxina 199). ß-oxidación dos ácidos graxos (páxina 201). Relacións entre as vías catabólicas por respiración de 

glícidos, lípidos, proteínas e ácidos nucleicos (páxina 203). Fermentación alcohólica (páxina 205). Fermentación láctica (páxina 206). Cadro 

comparativo entre a respiración e a fermentación (páxina 207). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre exemplos de fermentación que se 

produzan na industria alimentaria (páxina 204), 

Emprendemento. Cuantificar a produción de CO2 na fermentación alcohólica (páxina 205). Ciencia na túa vida: Como se pode diagnosticar 

unha miopatía mitocondrial? (páxinas 210 e 211). 

Valores persoais. Perfil do bioquímico clínico (páxina 211). 
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UNIDADE 11. O anabolismo

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 



393 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
393 

PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos estudarán e traballarán sobre o concepto 

de anabolismo como a parte do metabolismo en que se levan a cabo as rutas 

de síntese de moléculas complexas a partir de moléculas sinxelas. 

Recoñecerán a importancia biolóxica da fotosíntese e saberán as principais 

estruturas fotosintéticas que interveñen no devandito proceso. Coñecerán as 

fases da fotosíntese e a súa localización celular. Analizarán os factores que 

inflúen na fotosíntese. Comprenderán os procesos quimiosintéticos, indicarán 

os grupos máis importantes de bacterias que a realizan e establecerán 

diferenzas cos procesos fotosintéticos. Coñecerán os aspectos básicos do 

anabolismo heterótrofo: significado, localización celular e importancia 

biolóxica. Realizarán unha lectura comprensiva do texto Como inflúen as 

hormonas no metabolismo celular? e entenderán o perfil que debe ter o 

endocrinólogo. 

 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos entenderon o concepto de 

metabolismo e os seus tipos, diferenciando entre catabolismo e anabolismo. 
Definiron e localizaron celularmente a glicólise, o ciclo de Krebs, a cadea de 
transporte electrónico e a fosforilación oxidativa. Ademais, localizaron 
celularmente e describiron as principais etapas do catabolismo de lípidos, 
proteínas e ácidos nucleicos.  

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades na realización 

de experiencias de laboratorio sobre o rendemento fotosintético e a 

separación de pigmentos fotosintéticos mediante cromatografía. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de febreiro  

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 Introdución ao metabolismo: catabolismo e 

anabolismo. 

 Respiración celular: o seu significado 

biolóxico. Orgánulos celulares implicados no 

proceso respiratorio 

 Fotosíntese: localización celular en 

procariotas e eucarióticas. Etapas do proceso 

fotosintético. Balance global. 

 Quimiosíntese. 

 O anabolismo como vía construtiva do 

metabolismo. 

 A fotosíntese. 

 Tipos de fotosíntese. As estruturas 

fotosintetizadoras. Os pigmentos 

fotosintéticos e a absorción de luz. Os 

fotosistemas. Visión xeral da fotosíntese. 

Fase luminosa da fotosíntese. Balance 

da fase luminosa da fotosíntese. Fase 

escura ou biosintética. Balance da 

fotosíntese osixénica dunha molécula de 

glicosa. A fotosíntese dos compostos 

orgánicos nitroxenados e con xofre. A 

fotorrespiración. A ruta de Hatch-Slack. 

Factores que inflúen na fotosíntese. 

 A quimiosíntese. 

 As bacterias quimiosintéticas. Grupos. 

Descrición e reacción. 

 Anabolismo heterótrofo. 

 Anabolismo de glícidos. 

 Gliconeoxénese. Glicoxenoxénese e 

amiloxénese. A regulación da glicosa. 

 Anabolismo de lípidos. 

 Síntese de ácidos graxos. Diferenzas 

entre biosíntese e catabolismo de ácidos 

graxos. Síntese de glicerina. Síntese de 

B2.7. Comprender e diferenciar os procesos de catabolismo e 

anabolismo, e establecer a relación entre ambos. 

B2.8. Describir as fases da respiración celular, identificando 

rutas e produtos iniciais e finais. 

B2.10. Pormenorizar os procesos que teñen lugar en cada fase 

da fotosíntese. 

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica da fotosíntese como 

proceso de biosíntese, individual para os organismos pero 

tamén global no mantemento da vida na Terra. 

B2.12. Argumentar a importancia da quimiosíntese. 
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triacilglicéridos. 

 Anabolismo de aminoácidos. 

 Tipos de aminoácidos nos seres 

humanos. 

 Anabolismo de nucleótidos, con bases 

puras e con bases pirimidínicas. 

 Lectura e interpretación de esquemas 

das fases da fotosíntese. 

 Utilización de gráficas para analizar os 

factores que inflúen no proceso 

fotosintético. 

 Realización de experiencias de 

laboratorio sobre o rendemento 

fotosintético e a separación de 

pigmentos fotosintéticos mediante 

cromatografía. 

 Explicación a través dun debuxo do 

proceso catabólico e do proceso 

anabólico na regulación da glicosa. 

 Resolución de exercicios e problemas 

sobre anabolismo. 

 Valoración da importancia da fotosíntese 

como soporte de vida na Terra. 

 Apreciar a importancia dos bosques 

para o mantemento de vida na Terra. 

 Recoñecemento da necesidade de 

manter unha dieta equilibrada. 



396 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
396 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.7. Comprender e diferenciar os 

procesos de catabolismo e anabolismo, e 

establecer a relación entre ambos. 

 

B2.7.1. Define e interpreta os procesos 

catabólicos e os anabólicos, así como os 

intercambios enerxéticos asociados a 

eles. 

 Explica os procesos catabólicos e 

anabólicos e os intercambios 

enerxéticos asociados a eles. 

Páx. 214. Act. 1 

Páx. 229. 

Act. 29 

Páx. 234. 

Act. 49 

CAA 

CSIEE 

CCL 

B2.8. Describir as fases da respiración 

celular, identificando rutas e produtos 

iniciais e finais. 

 

B2.8.1. Sitúa, a nivel celular e a nivel de 

orgánulo, o lugar onde se produce cada 

un destes procesos, e diferencia en cada 

caso as rutas principais de degradación e 

de síntese, e os enzimas e as moléculas 

máis importantes responsables dos 

devanditos procesos. 

 Sinala, a nivel celular e de orgánulo, 

onde se producen os procesos 

catabólicos e anabólicos. Diferencia 

as rutas principais de degradación e 

de síntese e os enzimas e as 

moléculas máis importantes 

responsables dos devanditos 

procesos. 

Páx. 234. 

Act. 39 

Páx. 234. 

Act. 61 

CAA 

CMCCT 

B2.10. Pormenorizar os procesos que 

teñen lugar en cada fase da fotosíntese. 

 

B2.10.1. Identifica e clasifica os tipos de 

organismos fotosintéticos. 

 Detalla e realiza a clasificación dos 

diferentes organismos fotosintéticos. 
Páx. 214. Act. 2 

Páx. 215. 

Acts. 4 e 5 

CAA 

CSIEE 

B2.10.2. Localiza a nivel subcelular onde 

se leva a cabo cada fase, e destaca os 

procesos que teñen lugar. 

 Sinala no cloroplasto onde se realiza 

cada unha das fases da fotosíntese. 

Páx. 219. 

Act. 12 

Páx. 234. 

Act. 41 

CAA 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.11. Xustificar a importancia biolóxica 

da fotosíntese como proceso de 

biosíntese, individual para os organismos 

pero tamén global no mantemento da vida 

na Terra. 

B2.11.1. Contrasta a importancia biolóxica 

da fotosíntese para o mantemento da vida 

na Terra. 

 É consciente da importancia da 

fotosíntese para o mantemento da 

vida na Terra. 

Páx. 234. 

Acts. 35, 36  

e 37 

CSC 

CCEC 

B2.12. Argumentar a importancia da 

quimiosíntese. 

B2.12.1. Valora o papel biolóxico dos 

organismos quimiosintéticos. 

 É consciente da importancia que 

teñen os organismos quimiosintéticos 

e as funcións que realizan para 

posibilitar a vida na Terra. 

Páx. 226.  

Acts. 26 e 27 
CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 



400 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
400 

 

CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 212). Ciencia na túa vida: Como inflúen as hormonas no metabolismo celular? (páxina 

236). Perfil do endocrinólogo (páxina 237). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 213). Explicar a diferenza entre anabolismo autótrofo e heterótrofo; explicar que organismos 

realizan a fotosíntese e cales a quimiosíntese (páxina 214). Explicar que son os pigmentos fotosintéticos (páxina 215). Explicar por que se pode 

ver a clorofila de diferentes cores segundo o tipo de iluminación (páxina 217). Explicar a diferenza do fotosistema I e II (páxina 219). Detallar de 

onde proceden os dous electróns que interveñen na fase luminosa acíclica da fotosíntese e os produtos que se obteñen na fase luminosa 

acíclica da fotosíntese; explicar por que ten lugar a fase luminosa cíclica da fotosíntese (páxina 221). Argumentar se se podería dar a fase 

escura sen a fase luminosa acíclica (páxina 223). Argumentar por que diminúe o rendemento da fotosíntese nas plantas C3 cando nelas hai 

escaseza de auga e por que non sucede isto nas plantas C4? (páxina 225). Explicar en que consiste a quimiosíntese (páxina 226). Razoar que 

perigos entrañan os réximes de adelgazamento que suprimen totalmente os glícidos (páxina 227). Explica en que consiste a quimiosíntesie e 

pon algún exemplo de organismos que leven a cabo este proceso. Explicar que fonte de enerxía teñen as células animais para o seu 

anabolismo; explicar a partir de que molécula do ciclo de Calvin se inicia a obtención da glicosa; explicar por que o ácido pirúvico entra na 

mitocondria para iniciar a gliconeoxénese; explicar por que na gliconeoxénese hai procesos en que o ácido oxalacético pasa a málico e de novo 

a oxalacético (páxina 234). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: estrutura interna dun fotosistema (páxina 218). Fase luminosa e fase 

escura da fotosíntese (páxina 219). Fase luminosa acíclica (páxina 220). Fase luminosa cíclica (páxina 221). Ciclo de Calvin ou ciclo das 

pentosas (páxina 222). Metabolismo xeral na célula eucariota (páxina 227). Biosíntese do ácido palmítico (páxina 230). Táboa informativa: Os 

grupos de bacterias, a súa descrición e reacción (páxina 226). Tipos de aminoácidos nos seres humanos (páxina 232). Esquemas dos procesos: 

A gliconeoxénese (páxina 228). Biosíntesis de aminoácidos non esenciais nos seres humanos (páxina 232). Gráficas explicativas dos distintos 

factores que inflúen na fotosíntese (páxina 225). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información acerca de que medidas preventivas de carácter 

poboacional se deberían tomar para evitar a diabetes (páxina 237). 

Emprendemento. Coñecer os pigmentos fotosintéticos e separar pigmentos fotosintéticos por cromatografía (páxina 217). 

Valores persoais. Perfil do endocrinólogo (páxina 237). 
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UNIDADE 12. A reprodución e relación da célula

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos distinguirán as diferentes etapas na vida 

dunha célula, coñecendo as súas peculiaridades. Entenderán o significado 

das diferentes fases do ciclo celular. Analizarán as modalidades de división 

do núcleo e do citoplasma, establecendo diferenzas entre as células animais 

e vexetais. Compararán os procesos de reprodución sexual e asexual 

establecendo as vantaxes e os inconvenientes de cada un deles. 

Recoñecerán as diferentes etapas da meiose, comprendendo os 

acontecementos que teñen lugar en cada unha delas. Establecerán 

diferenzas entre os procesos de mitose e meiose. Relacionarán a meiose e a 

fecundación coa variabilidade xenética. Ademais, distinguirán os diferentes 

ciclos biolóxicos. Realizarán unha lectura comprensiva do texto Que 

proporciona á medicina o coñecemento da división celular? e asimilarán o 

perfil do oncólogo. 

 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron e traballaron sobre o 
concepto de anabolismo como a parte do metabolismo en que se levan a 
cabo as rutas de síntese de moléculas complexas a partir de moléculas 
sinxelas. Recoñecen a importancia biolóxica da fotosíntese e saben as 
principais estruturas fotosintéticas que interveñen no devandito proceso. 
Coñecen as fases da fotosíntese e a súa localización celular. Comprenderon 
os procesos quimiosintéticos, indicando os grupos máis importantes de 
bacterias que a realizan e establecendo diferenzas cos procesos 
fotosintéticos. Tamén coñeceron os aspectos básicos do anabolismo 
heterótrofo: significado, localización celular e importancia biolóxica. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

realizar o caso práctico de observación de respostas de protozoos ciliados. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de febreiro 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 Ciclo celular. 

 División celular. Mitose en células animais e 

vexetais. 

 Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para 

a reprodución sexual. Importancia da 

reprodución sexual na evolución dos seres 

vivos. 

 Observación de células en mitose. Estudo das 

fases da división celular. 

 Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para 

a reprodución sexual. Importancia da 

reprodución sexual na evolución dos seres 

vivos. 

 A vida celular: nacemento, crecemento, 

diferenciación, reprodución ou morte. 

 Ritmo de reprodución da célula. Factores 

internos e factores externos. 

 Ciclo celular. Interfase: G1, S e G2. División 

celular ou fase M: mitose ou cariocinese; 

pleuromitose, endomitose e amitose; citocinese. 

 Tipos de reprodución sexual e asexual. 

 Meiose. Primeira división meiótica. Segunda 

división meiótica. 

 Os ciclos biolóxicos. Haplonte. Diplohaplonte. 

Diplonte. 

 Vantaxes e inconvenientes da reprodución 

sexual. 

 A relación celular. Os receptores de sinais. 

Sistemas de transdución de sinais. Respostas: a 

nivel citoplasmático e a nivel nuclear. 

 O control molecular. 

 Análise de fotografías das diferentes etapas da 

vida da célula. 

 Interpretación de gráficos sobre a variación do 

contido de ADN ao longo do ciclo celular. 

 Observación de respostas de protozoos ciliados. 

 Valoración das consecuencias de que unha 

célula se divida sen control. 

 Comprensión da relación entre meiose e 

reprodución sexual. 

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar as súas fases. 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de división celular, e 

desenvolver os acontecementos que teñen lugar en cada fase. 

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa variabilidade 

xenética das especies. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.3. Analizar o ciclo celular e diferenciar 

as súas fases. 

 

B2.3.1. Identifica as fases do ciclo celular, 

e explica os principais procesos que 

acontecen en cada unha. 

 Detalla, de maneira adecuada, as 

fases do ciclo celular e explica que 

procesos ocorren en cada unha delas. 

Páx. 240. 

Acts. 1, 2 e 3 

Páx. 241. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 242. 

Saber máis 

Páx. 243. 

Acts. 6, 7 e 8 

Páx. 244. Act. 9 

CCL 

CD 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de 

división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en cada 

fase. 

 

B2.4.1. Recoñece en microfotografías e 

esquemas as fases da mitose e da 

meiose, e indica os acontecementos 

básicos que se producen en cada unha. 

 Recoñece as distintas fases da 

mitose e a meiose en microfotografías 

e esquemas. Explica os principais 

procesos que ocorren en cada unha 

delas. 

Páx. 244. Act. 9 

Páxs. 244  

e 245. 

Cadros 

informativos 

Páx. 246. 

Debuxos e 

imaxes 

explicativas 

Páx. 249. 

Imaxe 

explicativa 

Páx. 250. 

Act. 15. 

Debuxo 

explicativo 

Páx. 251. 

Debuxos 

explicativos 

CAA 

CMCCT 

CD 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.4. Distinguir e identificar os tipos de 

división celular, e desenvolver os 

acontecementos que teñen lugar en cada 

fase. 

 

B2.4.2. Establece as analoxías e as 

diferenzas máis significativas entre mitose 

e meiose.  

 Establece as analoxías e as 

diferenzas entre entre mitose e 

meiose. 

Páx. 249.  

Act. 14. 

Cadro 

informativo 

Páx. 251. 

Act. 16 

Páx. 252. 

Act. 17. 

Cadro 

comparativo 

CAA 

CSIEE 

B2.5. Argumentar a relación da meiose 

coa variabilidade xenética das especies. 

B2.5.1. Resume a relación da meiose coa 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

 Establece a relación entre a meiose e 

a reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade 

de evolución das especies. 

Páx. 253. 

Acts. 18 e 19. 

Cadro 

informativo 

Páx. 254. 

Acts. 20 e 21. 

Cadro 

informativo 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 238). Ciencia na túa vida: Que proporciona á medicina o coñecemento da división celular? 

Os avances e perspectivas da investigación oncolóxica (páxs. 260 e 261). Perfil do oncólogo (páx. 261). 

Expresión oral e escrita. Explicar en que consiste a apoptose (páxina 240). Citar dúas causas internas e outras dúas externas para que se 

produza a división celular (páxina 241). Explicar que é o ciclo celular e as etapas das que consta (páxina 243). Describir o proceso de formación 

dos cromosomas politénicos (páxina 246). Argumentar as diferenzas entre cromátidas irmás e cromátidas homólogas (páxina 250). Explicar a 

que se debe a variabilidade xenética nos individuos con reprodución sexual (páxina 254). Explicar que é un estímulo celular e cales son os 

segundos mensaxeiros no proceso de recepción de estímulos celulares (páxina 256). Realizar un informe sobre a captación de estímulos e as 

respostas dos protozoos (páxina 257). Argumentar coa súa opinión por que no reino Plantas a reprodución asexual está máis estendida que no 

reino animais (páxina 258). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: Apoptose (páxina 240). División celular ou fase M: mitose: Profase 

(páxina 244). Anafase. Telofase. Metafase (páxina 245). Citocinese: Estrangulación, fisuración e septación (páxina 247). Principais formas de 

multiplicación vexetativa (páxina 248). Tipos de división celular segundo o número final de cromosomas (páxina 249). Ciclos biolóxicos (páxina 

253). Resposta celular a nivel de citoplasma: glicoxenolise inducida por epinefrina e AMP cíclico e Resposta celular a nivel nuclear: acción dos 

factores de crecemento (páxina 256). Debuxos e imaxes explicativas do contido da unidade. Pleuromitose e amitose dun protozoo ciliado (páxina 

246). Formación de ovocitos no ovario (páxina 249). Formación (sinapse) e desintegración (desinapse) do complexo sinaptonémico, e 

recombinación xenética asociada ao proceso (páxina 250). Fases da primeira división meiótica (páxina 251). Fases da segunda división meiótica 

(páxina 252). Principais diferenzas entre mitose e meiose (páxina 252). Ciclos biolóxicos (páxina 253). Etapas do sistema de sinalización celular 

(páxina 255). O control molecular do ciclo celular (páxina 242). Esquizogonia en Plasmodium sp (páxina 247). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre as estratexias que seguiron as especies 

que se reproducen asexualmente (páxina 258). 

Emprendemento. Observar respostas de protozoos ciliados (páxina 257). Ciencia na túa vida: Que proporciona á medicina o coñecemento da 

división celular? Os avances e perspectivas da investigación oncolóxica (páxs. 260 e 261). 

Valores persoais. Perfil do oncólogo (páx. 261). 
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UNIDADE 13. A xenética mendeliana

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos coñecerán os conceptos básicos e a 

terminoloxía empregada en xenética. Explicarán os experimentos de Mendel 

e a súa interpretación, aplicándoos á resolución de problemas cun e dous 

caracteres. Coñecerán a teoría cromosómica da herdanza, segundo a cal os 

cromosomas son os portadores da información xenética. Entenderán o 

concepto de ligamento e recombinación, interpretando o seu significado 

biolóxico. Explicarán a determinación xenética do sexo e coñecerán a 

existencia de caracteres cuxa herdanza está ligada ao sexo. Interpretarán 

árbores xenealóxicas e coñecerán a herdanza dalgunhas enfermidades na 

especie humana. Ademais, coñecerán os fundamentos xenéticos da 

determinación dos grupos sanguíneos. Realizarán unha lectura comprensiva 

do texto Hai causas xenéticas na obesidade? e asimilarán o perfil do 

especialista en xenética médica. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos poden distinguir as diferentes 

etapas na vida dunha célula, coñecendo as súas peculiaridades. Entenderon 
o significado das diferentes fases do ciclo celular. Analizaron as modalidades 
de división do núcleo e do citoplasma, establecendo diferenzas entre as 
células animais e as vexetais. Compararon os procesos de reprodución 
sexual e asexual establecendo as vantaxes e os inconvenientes de cada un 
deles. Recoñeceron as diferentes etapas da meiose, comprendendo os 
acontecementos que teñen lugar en cada unha delas. Estableceron 
diferenzas entre os procesos de mitose e meiose. Tamén saben relacionar a 
meiose e a fecundación coa variabilidade xenética. Ademais, poden distinguir 
os diferentes ciclos biolóxicos. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

resolver problemas de herdanza sen dominancia completa. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, 

ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

 O ciclo celular. 

 Meiose. Necesidade biolóxica da meiose para 

a reprodución sexual. Importancia da 

reprodución sexual na evolución dos seres 

vivos. 

 A herdanza do sexo. 

 Determinación do sexo debido aos 

heterocromosomas. Herdanza do sexo por 

cromosomas sexuais. Outras formas de 

determinación do sexo en animais: 

determinación cromosómica, por haplodiploidía, 

por unha parella de xenes, por equilibrio 

xenético, ambiental, inversión sexual. 

Sexualidade en plantas. 

 Explicación da determinación xenética do sexo 

e coñecer a existencia de caracteres cuxa 

herdanza está ligada ao sexo. 

 Explicación da relación entre a meiose e a 

reprodución sexual, o aumento da variabilidade 

xenética e a posibilidade de evolución das 

especies. 

 Comprensión da relación entre meiose e 

reprodución sexual. 

B2.5. Argumentar a relación da meiose coa variabilidade 

xenética das especies. 



412 

 

Programación Didáctica de Aula de Xeografía de 2.º de Bacharelato 412 

 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

 Xenética mendeliana. Teoría cromosómica da 

herdanza. Determinismo do sexo e herdanza 

ligada ao sexo e influída polo sexo. 

 Xenética de poboacións. Frecuencias xénicas 

e a súa relación coa evolución. 

 As leis de Mendel. 

 A época anterior a Mendel: teoría xenética da 

mestura. O nacemento da xenética mendeliana. 

A herdanza dun só carácter. Primeiro 

experimento de Mendel. Segundo experimento 

de Mendel. Terminoloxía actual e 

representación das leis de Mendel. Cruzamento 

proba. A herdanza de dous caracteres. Os 

caracteres estudados por Mendel. 

 Herdanza non mendeliana. 

 Herdanza con dominancia incompleta e 

codominancia. Alelismo múltiple. Herdanza 

polixénica. Pleiotropía ou interacción xenética 

con epistase. Expresividade e penetrancia. 

 A teoría cromosómica.  

 Os factores hereditarios e os cromosomas. 

Herdanza dos xenes segundo a teoría 

cromosómica de Sutton e Boveri. A 

confirmación da teoría cromosómica da 

herdanza. Experimento de Morgan cun só 

carácter. 

 Os xenes ligados. 

 Experimento de Morgan con dous caracteres. 

Ligamento e mapas cromosómicos. 

 A herdanza do sexo. 

 Determinación do sexo debido aos 

heterocromosomas. Herdanza do sexo por 

B3.10. Formular os principios da xenética mendeliana, 

aplicando as leis da herdanza na resolución de problemas, e 

establecer a relación entre as proporcións da descendencia e a 

información xenética. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias xénicas coa 

xenética de poboacións e a súa influencia na evolución. 
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cromosomas sexuais. Outras formas de 

determinación do sexo en animais: 

determinación cromosómica, por haplodiploidía, 

por unha parella de xenes, por equilibrio 

xenético, ambiental, inversión sexual. 

Sexualidade en plantas. 

 Herdanza ligada ao sexo en humanos. 

Cromosomas sexuais humanos. Herdanza da 

hemofilia. Herdanza do daltonismo. 

 Representación da lei da uniformidade. 

Representación da lei da segregación. 

 Representación da lei da independencia. 

 Resolución de problemas de xenética 

mendeliana utilizando as regras de 

probabilidade. 

 Resolución de problemas de herdanza sen 

dominancia completa. 

 Elaboración dun mapa cromosómico. 

 Resolver problemas de herdanza ligada ao 

sexo. 

 Analizar árbores xenealóxicas ou pedigrees. 

 Recoñecemento das matemáticas e da 

informática nos estudos xenéticos. 

 Reflexión sobre as implicacións éticas dos 

estudos xenéticos. 

 Recoñecemento das implicacións éticas da 

manipulación de xenes humanos. 

 Respecto cara ás persoas con algún tipo de 

anomalía xenética. 
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BLOQUE 2. A CÉLULA VIVA. MORFOLOXÍA, ESTRUTURA E FISIOLOXÍA CELULAR 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B2.5. Argumentar a relación da meiose 

coa variabilidade xenética das especies. 

B2.5.1. Resume a relación da meiose coa 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade de 

evolución das especies. 

 Explica a relación entre a meiose e a 

reprodución sexual, o aumento da 

variabilidade xenética e a posibilidade 

de evolución das especies. 

Páx. 278. 

Cadros e 

imaxes 

explicativos 

Páx. 279. 

Cadro 

informativo e 

Imaxe 

informativa. 

Act. 23 

Páx. 280. 

Saber facer 

CAA 

CCL 

CMCCT 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.10. Formular os principios da xenética 

mendeliana, aplicando as leis da 

herdanza na resolución de problemas, e 

establecer a relación entre as proporcións 

da descendencia e a información 

xenética. 

B3.10.1. Analiza e predí aplicando os 

principios da xenética mendeliana, os 

resultados de exercicios de transmisión de 

caracteres autosómicos, caracteres 

ligados ao sexo e influídos polo sexo. 

 Estuda e predí, utilizando os 

principios da xenética mendeliana, os 

resultados de exercicios de 

transmisión de caracteres 

autosómicos, caracteres ligados ao 

sexo e influídos polo sexo. 

Páx. 268. 

Saber facer 

Páx. 271. 

Saber facer 

Páx. 280. 

Saber facer 

CAA 

CMCCT 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética de 

poboacións e a súa influencia na 

evolución. 

B3.13.1. Distingue os factores que inflúen 

nas frecuencias xénicas. 

 Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xénicas. Páx. 281. 

Saber facer 

CCEC 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 262). Ciencia na túa vida: Hai causas xenéticas na obesidade? Epixenética e obesidade 

(páxinas 284 e 285). Perfil do especialista en xenética médica (páx. 285). 

Expresión oral e escrita. Explicar a diferenza entre herdanza con dominancia incompleta e herdanza codominante. Realizar un esquema cos 

dous tipos de herdanza utilizando símbolos xenéticos (páxina 271). Explicar a relación de frecuencia de recombinación e distancia entre xenes 

ligados (páxina 275). Argumentar se a exigenética está relacionada coas teorías evolutivas (páxina 285). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: Primeiro e segundo experimentos de Mendel (páxina 265). 

Representación da lei de uniformidade e representación da lei da segregación (páxina 266). Representación da lei da independencia (páxina 

267). Herdanza dos xenes segundo a teoría cromosómica de Sutton e Boveri (páxina 272). Experimento de Morgan cun só carácter (páxina 

273). Experimento de Morgan con dous caracteres (páxina 274). Herdanza do sexo por cromosomas sexuais (páxina 276). Outras formas de 

determinación do sexo en animais (páxina 277). Cromosomas sexuais humanos (páxina 279). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre o caso histórico de hemofilia da raíña 

Vitoria de Inglaterra (páxina 279). 

Emprendemento. Resolver problemas de xenética mendeliana utilizando as regras de probabilidade (páxinas 268 e 269). Resolver problemas 

de herdanza sen dominancia completa (páxina 271). Elaborar un mapa cromosómico (páxina 275). Resolver problemas de herdanza ligada ao 

sexo (páxina 280). Analizar árbores xenealóxicas ou pedigrees (páxina 281). 

Valores persoais. Perfil do especialista en xenética médica (páx. 285). 
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UNIDADE 14. O ADN, portador da mensaxe xenética 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos estudarán e traballarán sobre o concepto 

do ADN, como portador da mensaxe xenética. Coñecerán como, a través de 

varios experimentos, se confirmou o ADN como portador da información 

xenética. Coñecerán os fitos fundamentais no coñecemento do ADN como 

molécula portadora da información xenética. Describirán o mecanismo xeral 

de replicación, coñecendo a función dos enzimas implicados e as diferenzas 

entre células procariotas e eucariotas. Comprenderán en que consiste a 

expresión da mensaxe xenética a partir do dogma central da bioloxía 

molecular. Describirán a natureza e características do código xenético. 

Describirán o proceso de tradución, indicando as diferenzas entre células 

procariotas e eucariotas. Explicarán a tradución da mensaxe xenética e 

coñecerán as diferenzas entre células procariotas e eucariotas. Ademais, 

entenderán que o proceso de expresión xénica atópase altamente regulado, 

realizarán unha lectura comprensiva do texto Que función desenvolve a 

topoisomerase na división celular? e comprenderán o perfil de técnico 

superior de laboratorio clínico e biomédico. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen os conceptos básicos 

e a terminoloxía empregada na xenética. Poden explicar en que consistiron 

os experimentos de Mendel e a súa interpretación, aplicándoos á resolución 

de problemas cun e dous caracteres. Coñecen a teoría cromosómica da 

herdanza, segundo a cal os cromosomas son os portadores da información 

xenética. Entenden o concepto de ligamento e recombinación, interpretando 

o seu significado biolóxico. Explicaron a determinación xenética do sexo e 

coñecen a existencia de caracteres cuxa herdanza está ligada ao sexo. 

Interpretaron árbores xenealóxicas e coñecen a herdanza dalgunhas 

enfermidades na especie humana. Ademais, coñecen os fundamentos 

xenéticos da determinación dos grupos sanguíneos. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

resolver problemas de rutas metabólicas. 
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de marzo 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

 Xenética molecular. Importancia biolóxica do 

ADN como portador da información xenética. 

Concepto de xene. 

 Replicación do ADN. Etapas da replicación. 

Diferenzas entre o proceso replicativo entre 

eucarióticas e procariotas. 

 ARN: tipos e funcións. 

 Fluxo da información xenética nos seres 

vivos. 

 Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 

xenéticas en procariotas e eucarióticas. O 

código xenético na información xenética. 

 Expresión dos xenes. Transcrición e tradución 

xenéticas en procariotas e eucarióticas. O 

código xenético na información xenética. 

 Resolución de problemas de xenética 

molecular. 

 Regulación da expresión xénica. 

 

 O ADN como portador de material xenético. 

 Observacións de Griffith. Experimentos de 

Oswald Avery, Colin MacLeod e Maclyn 

McCarty. Experimentos de Hershey e Chase. 

 A duplicación ou replicación do ADN é 

semiconservativa. 

 Experimentos de Meselson e Stahl. 

 Síntese de novas cadeas de experimentos. 

Experimentos realizados. 

 Síntese de ADN in vitro. Acción do ADN 

polimerasa. Síntese de ADN in vivo. 

 Experimento de Cairns. 

 Mecanismo de duplicación do ADN: duplicación 

do ADN en células procariotas; fases da 

duplicación do ADN en procariotas; duplicación 

do ADN en células eucariotas. 

 Xenes, enzimas e caracteres. Teoría «un xene, 

un enzima». 

 O ADN transcríbese en ARNm para a expresión 

da mensaxe xenética. 

 Mecanismo de transcrición. Transcrición en 

procariotas. Fases da transcrición en 

procariotas. Transcrición en eucariotas. Fases 

da transcrición en eucariotas. 

 O código xenético é a correlación entre as 

secuencias de ARNm e as proteínas. Codón de 

iniciación: AUG. Codóns de finalización: UAA, 

B3.1. Analizar o papel do ADN como portador da información 

xenética. 

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e os enzimas 

implicados nela. 

B3.3. Establecer a relación do ADN coa síntese de proteínas. 

B3.4. Determinar as características e as funcións do ARN. 

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos procesos de 

replicación, transcrición e tradución, e a regulación da 

expresión xénica. 
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UAG, UGA. Código dexenerado. 

 O ARNm tradúcese nunha secuencia de 

aminoácidos. 

 Activación dos aminoácidos. Iniciación da 

síntese. Iniciación da tradución. Elongación da 

cadea polipeptídica e terminación. Fases de 

elongación e terminación da tradución. 

Asociación de varias cadeas polipeptídicas. 

 Regulación da expresión xenética. O operón. 

Funcionamento do operón lac. Control da 

biosíntesis proteica por AMP cíclico. Control da 

expresión xénica en eucariotas. 

 Análise e interpretación do experimento de 

Griffith, Messelson e Stahl. 

 Manexo do código xenético. 

 Elaboración de cadros comparativos entre os 

procesos de duplicación, tradución e 

transcrición en células procariotas e eucariotas. 

 Resolución de exercicios prácticos sobre 

tradución e transcrición. 

 Resolución de casos concretos de regulación 

xénica segundo o modelo do operón. 

 Resolución de problemas de rutas metabólicas. 

 Recoñecemento do ADN como molécula 

portadora da información xenética.  

 Curiosidade por coñecer os feitos que levaron 

ao descubrimento do código xenético. 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.1. Analizar o papel do ADN como 

portador da información xenética. 

 

B3.1.1. Describe a estrutura e a 

composición química do ADN, e recoñece 

a súa importancia biolóxica como 

molécula responsable do almacenamento, 

a conservación e a transmisión da 

información xenética. 

 Explica a estrutura e composición 

química do ADN e recoñece a súa 

importancia como portador da 

información xenética. 

Páx. 288. 

Cadros 

informativos 

Páx. 304. 

Act. 29 

CCL 

CSC 

CCEC 

B3.2. Distinguir as etapas da replicación e 

os enzimas implicados nela. 

 

B3.2.1. Diferencia as etapas da 

replicación e identifica os enzimas 

implicados nela. 

. 

 Distingue as etapas de replicación e 

identifica os enzimas implicados nela. 

Páx. 289. 

Acts. 2 e 3 

Páx. 291. 

Acts. 7 e 8 

Páx. 292. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 293. 

Acts. 11 e 12 

Páx. 305. 

Act. 43 

CAA 

CMCCT 

B3.3. Establecer a relación do ADN coa 

síntese de proteínas. 

 

B3.3.1. Establece a relación do ADN co 

proceso da síntese de proteínas. 

 Relaciona o ADN co proceso de 

síntese de proteínas. 
Páx. 295. 

Acts. 14, 15  

e 16 

CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.4. Determinar as características e as 

funcións do ARN. 

 

B3.4.1. Diferencia os tipos de ARN e a 

función de cada un nos procesos de 

transcrición e tradución. 

 Distingue os tipos de ARN e a función 

de cada un deles nos procesos de 

transcrición e tradución. 

Páx. 296. 

Acts. 17, 18  

e 19 

Páx. 297. 

Act. 20 

CAA 

B3.4.2. Recoñece e indica as 

características fundamentais do código 

xenético, e aplica ese coñecemento á 

resolución de problemas de xenética 

molecular. 

 Distingue as características máis 

importantes do código xenético e 

utiliza o aprendido para resolver 

problemas de xenética molecular. 

Páx. 298. 

Act. 21 

Páx. 299. 

Acts. 22, 23  

e 24 

CAA 

CMCCT 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.5. Elaborar e interpretar esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e 

tradución, e a regulación da expresión 

xénica. 

B3.5.1. Interpreta e explica esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e 

tradución. 

 Descifra e explica esquemas dos 

procesos de replicación, transcrición e 

tradución. 

Páx. 301.  

Acts. 26 e 27 

CD 

CMCCT 

B3.5.2. Resolve exercicios prácticos de 

replicación, transcrición e tradución, e de 

aplicación do código xenético. 

 Resolve exercicios prácticos de 

replicación, transcrición e tradución, e 

de aplicación do código xenético. 

Páx. 304.  

Acts. 30 e 32 
CMCCT 

B3.5.3. Identifica e distingue os enzimas 

principais relacionados cos procesos de 

transcrición e tradución. 

 Distingue e diferencia os principais 

enzimas en procesos de transcrición 

e tradución. 

Páx. 302.  

Cadro 

informativo 

Páx. 303.  

Act. 28 

CAA 

CD 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 286). Ciencia na túa vida: Que función desempeña a topoisomerase na división celular? 

Novo mecanismo de división celular (páxinas 306 e 307). Perfil do técnico superior de laboratorio clínico e biomédico (páx. 307). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páx. 287). Explicar que era, en realidade, a substancia á que Griffith denominou factor transformante 

(páx. 288). Explicar que resultados se obtiveron segundo a hipótese dispersiva e por que se descartou esta hipótese (páx. 289). Explicar que son 

os fragmentos de Okazaki (páx. 291). Indicar as principais diferenzas entre a duplicación do ADN en procariotas e eucariotas e explicar que son 

os replicóns (páx. 293). Enuncia o dogma central da bioloxía molecular (páx. 295). Sinalar que diferenza hai entre o promotor e a unidade de 

transcrición e en que sentido se produce a síntese de ARN (páx. 296). Indicar os elementos que interveñen no proceso de tradución e que 

función ten o enzima aminoacil ARNt sintetase (páx. 299). Explicar a relación entre o enzima adenilato ciclasa e a de actuación das hormonas 

proteicas no control da expresión xénica (páx. 303). 

Comunicación audiovisual. Cadros explicativos do contido da unidade: Observacións de Griffith e experimentos de Hershey e Chase (páx. 

288). Acción do ADN polimerasa (páx. 290). Experimento de Cairns (páx. 291). Fases da duplicación do ADN en procariotas (páx. 292). Fases 

da transcrición en procariotas (páx. 296). Fases da transcrición en eucariotas (páx. 297). O código xenético (páx. 298). Iniciación da tradución 

(páx. 300). Fases de elongación e terminación da tradución (páx. 301). Funcionamento do operón lac (páx. 302). Imaxes e debuxos explicativos 

do contido da unidade: Contidos (páx. 287). Principais modelos de replicación do ADN (páx. 289). Fragmentos de Okazaki (páx. 292). 

Duplicación do ADN en células eucariotas e orixe de replicación (páx. 293). Teoría dun «un xene-un enzima» (páx. 294). Transcrición e tradución 

(páx. 295). Estrutura dun aminoacil ARNt (páx. 299). Iniciación da síntese e polirribosomas dunha folla de feixón vistos ao microscopio (páx. 

300). Estrutura do operón lac de Escherichia coli (páx. 302). Control da biosíntese proteica por AMPc (páx. 303). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información na web de Wiley Higher Education sobre as 

diferentes animacións sobre a síntese das proteínas e realiza os exercicios de corrección automática (páx. 305). 

Emprendemento. Resolver problemas de rutas metabólicas (páx. 294). Ciencia na túa vida: Que función desempeña a topoisomerase na 

división celular? Novo mecanismo de división celular (páx. 306 e 307). 

Valores persoais. Perfil do técnico superior de laboratorio clínico e biomédico (páxina 307). 
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UNIDADE 15. As mutacións e a enxeñaría xenética 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

p) Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e 

contribuír á súa conservación e mellora no contexto dun mundo globalizado. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos coñecerán o concepto de mutación e 

clasificarán as mutacións segundo diferentes criterios. Describirán os 

distintos tipos de mutacións xénicas, cromosómicas e xenómicas. Coñecerán 

diferentes axentes mutaxénicos e algúns dos efectos que producen. 

Relacionarán mutación e cancro. Comprenderán e explicarán que as 

mutacións son necesarias, pero non suficientes para explicar o proceso 

evolutivo. Comprenderán que o estudo xenético das poboacións se basa no 

coñecemento das súas frecuencias xenotípicas e das súas frecuencias 

xénicas. Coñecerán os mecanismos polos que se orixinan novas especies. 

Prestarán especial atención á biotecnoloxía e analizarán as aplicacións da 

biotecnoloxía na produción de substancias terapéuticas e alimentos, no 

medio ambiente e na enxeñaría xenética. Recoñecerán as aplicacións da 

enxeñaría xenética, a biotecnoloxía e a clonación, coñecendo algúns 

produtos de interese farmacéutico ou industrial obtidos mediante a 

manipulación xenética de organismos. Describirán a clonación de seres vivos 

e as súas aplicacións. Coñecerán e valorarán as implicacións éticas e sociais 

dos avances no campo da biotecnoloxía, a enxeñaría xenética e a clonación. 

Ademais, realizarán unha lectura comprensiva do texto En que consiste o 

proxecto do Xenoma Humano? e comprenderán o perfil de técnico superior 

en Patoloxía e Citodiagnóstico. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos estudaron e traballaron sobre o 

concepto do ADN, como portador da mensaxe xenética. Coñecen como a 

través de varios experimentos se confirmou o ADN como portador da 

información xenética. Coñecen os fitos fundamentais no coñecemento do 

ADN como molécula portadora da información xenética. Poden describir o 

mecanismo xeral de replicación, coñecendo a función dos enzimas 

implicados no mesmo e as diferenzas entre células procariotas e eucariotas. 

Comprenden en que consiste a expresión da mensaxe xenética a partir do 

dogma central da bioloxía molecular. Describiron a natureza e características 

do código xenético. Describiron o proceso de tradución, indicando as 

diferenzas entre células procariotas e eucariotas. Explicaron a tradución da 

mensaxe xenética e coñecen as diferenzas entre células procariotas e 

eucariotas. Ademais, entenden que o proceso de expresión xénica se atopa 

altamente regulado. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

determinar secuencias de ARNm correspondentes a fragmentos de ADN, 

indicando a súa polaridade. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

 Mutacións: tipos. Axentes mutaxénicos. 

 Mutacións e cancro. 

 Implicacións das mutacións na evolución e na 

aparición de novas especies. 

 Enxeñaría xenética. Principais liñas actuais de 

investigación. Organismos modificados 

xeneticamente. 

 Proxecto xenoma: repercusións sociais e 

valoracións éticas da manipulación xenética e 

das novas terapias xénicas. 

 As mutacións. Naturais ou inducidas. 

 Clasificación e orixe das mutacións. 

 As mutacións xénicas: tipos, causas  e 

reparación das mutacións xénicas.  

 Mutacións cromosómicas: tipos, detección das 

mutacións cromosómicas e estruturas 

características das mutacións cromosómicas. 

 Mutacións xenómicas: aneuploidías e 

euploidías. 

 Os axentes mutaxénicos: mutáxenos físicos e 

mutáxenos químicos. 

 Mutación e cancro. Xenes relacionados co 

cancro. Axentes canceríxenos. 

 A enxeñaría xenética: enzimas de restrición; 

vectores de clonación para procariotas; 
tecnoloxía do ADN complementario; vectores de 

clonación para eucariotas; reacción en cadea da 

polimerasa; produción de proteínas 

terapéuticas; produción de enzimas; produción 

de vacinas; produción de anticorpos 

monoclonais; terapia génica; aplicacións da 

enxeñaría xenética na agricultura; aplicacións 

da enxeñaría xenética na gandaría. 

 A clonación: clonación de plantas e de animais; 

clonación terapéutica; células nai e terapia 

celular.  

 A biotecnoloxía: riscos e implicacións éticas. 

B3.6. Definir o concepto de mutación e distinguir os principais 

tipos e axentes mutaxénicos. 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a importancia 

das mutacións na evolución das especies. 

B3.8. Desenvolver os avances máis recentes no ámbito da 

enxeñaría xenética, así como as súas aplicacións. 

B3.9. Analizar os progresos no coñecemento do xenoma 

humano e a súa influencia nos novos tratamentos. 
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Comité Internacional de Bioética da UNESCO. 

 Adquisición de hábitos de rigorosidade na 

aplicación do método científico (observación, 

formulación de hipóteses, realización de 

experiencias, etc.).  

 Escritura de secuencias de ARNm. 

 Realización de esquemas e mapas conceptuais 

sobre os diferentes tipos de mutacións. 

 Determinación de secuencias de ARNm 

correspondentes a fragmentos de ADN, 

indicando a súa polaridade. 

 Introdución de mutacións xénicas nunha 

determinada secuencia de ADN para observar 

as súas consecuencias. 

 Valoración da importancia das mutacións no 

proceso evolutivo. 

 Recoñecemento sa relación entre determinados 

tipos de cancro e as mutacións. 

 Interese polos avances no campo da enxeñaría 

xenética. 

 Valoración desde o punto de vista ético dos 

avances no campo da biotecnoloxía, a 

enxeñaría xenética e a clonación. 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.6. Definir o concepto de mutación e 

distinguir os principais tipos e axentes 

mutaxénicos. 

 

B3.6.1. Describe o concepto de mutación 

e establece a súa relación cos fallos na 

transmisión da información xenética. 

 Explica o concepto de mutación e 

establece a súa relación con fallos na 

transmisión da información xenética. 
Páx. 310. 

Acts. 1, 2 e 3 
CCL 

B3.6.2. Clasifica as mutacións e identifica 

os axentes mutaxénicos máis frecuentes. 

 Enumera os distintos tipos de 

mutacións e identifica os axentes 

mutaxénicos máis habituais. 

Páx. 311. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 315. 

Acts. 7 e 8 

Páx. 317. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 318. 

Acts. 11 e 12 

CAA 

CSC 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. 

Destacar a importancia das mutacións na 

evolución das especies. 

 

B3.7.1. Asocia a relación entre a mutación 

e o cancro, e determina os riscos que 

implican algúns axentes mutaxénicos. 

 Relaciona mutación e cancro e 

determina o risco que levan algúns 

axentes mutaxénicos. 
Páx. 319. 

Acts. 13 e 14 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.8. Desenvolver os avances máis 

recentes no ámbito da enxeñaría xenética, 

así como as súas aplicacións. 

 

B3.8.1. Resume e realiza investigacións 

sobre as técnicas desenvolvidas nos 

procesos de manipulación xenética para a 

obtención de organismos transxénicos. 

 Explica e busca información sobre os 

procesos de manipulación xenética 

para a obtención de organismos 

transxénicos. 

Páx. 320. 

Act. 15 

Páx. 326. 

Acts. 25 e 26 

Páx. 327. 

Acts. 27 e 28 

Páx. 328. 

Act. 29 

CSIEE 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.9. Analizar os progresos no 

coñecemento do xenoma humano e a súa 

influencia nos novos tratamentos. 

B3.9.1. Recoñece e indica os 

descubrimentos máis recentes sobre o 

xenoma humano e as súas aplicacións en 

enxeñaría xenética, e valora as súas 

implicacións éticas e sociais. 

 Investiga sobre os descubrimentos 

máis recentes sobre o xenoma 

humano e as súas aplicacións en 

enxeñaría xenética. Valora desde o 

punto de vista ético os avances no 

campo da biotecnoloxía, a enxeñaría 

xenética e a clonación. 

Páx. 321. 

Act. 16 

Páx. 322. 

Act. 17 

Páx. 323. 

Acts. 18 e 19 

Páx. 324. 

Acts. 20 e 21 

Páx. 325. 

Acts. 22, 23  

e 24 

Páx. 329. 

Act. 30 

Páx. 331. 

Acts. 34, 35  

e 36 

Páx. 335. 

Acts. 52 a 55 

CSC 

CCEC 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 308). Ciencia na túa vida: En que consiste o Proxecto do Xenoma Humano? Beneficios e 

achegas á ciencia (páxinas 334 e 335). Perfil do técnico superior en Patoloxía e Citodiagnóstico (páxina 335). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 309). Explicar se as mutacións son alteracións ao azar ou están dirixidas a un cambio concreto 

(páxina 310). Explicar por que as mutacións xénicas denomínanse tamén mutacións puntuais (páxina 311). Explicar por que se fan ecografías 

para observar o desenvolvemento do embrión humano en vez de radiografías (páxina 318). Definir o que é un un protocoxene e un oncoxene; 

Explicar a conveniencia de tomar o sol con cremas de protección solar (páxina 319). Explicar que son os anticorpos humanizados e a diferenza 

entre a terapia de células somáticas e a de células xerminais (páxina 325). Explicar que é un organismo transxénico (páxina 326). Explicar por 

que se producen rexeitamentos nos transplantes; Indicar as principais diferenzas entre células nai totipotentes, pluripotentes e multipotentes 

(páxina 330). Explicar en que consisten a biotecnoloxía e a enxeñaría xenética; explicar de que maneira pode utilizarse un virus bacteriófago 

como vector de clonación; explicar a función que cumpre a transcriptasa inversa na tecnoloxía do ADN recombinante e cal é a súa procedencia; 

e explicar que é un clon, que é a clonación e que elementos se poden clonar (páxina 332). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 309). Cadros explicativos do contido da unidade: Tipos de mutacións xénicas (páxina 311). 

Sistemas de reparación do ADN (páxina 313). Principais tipos de mutacións cromosómicas (páxina 314). Estruturas características das 

mutacións cromosómicas (páxina 315). Principais enfermidades causadas polas aneuploidías en humanos (páxina 316). Mecanismo de 

inserción dun ADN pasaxeiro nun plásmido bacteriano con Eco RI (páxina 320). Mecanismo de síntese de ADN complementario (páxina 321). 

Uso do plásmido Ti de Agrobacterium tumefaciens como vector de xenes a plantas (páxina 322). Ciclos da PCR (páxina 323). Obtención dunha 

vacina recombinante (páxina 324). Obtención de peixes transxénicos (páxina 327). Clonación por transferencia nuclear somática (páxina 328). 

Clonación terapéutica (páxina 329). Imaxes e debuxos explicativos da unidade: Cambio tautomérico da citosina (páxina 312). Deleción nun dos 

cromosomas do par 5 que produce a síndrome criduchat e traslocación entre cromosomas do par 5 e cromosomas do par 14 (páxina 314). 

Cromosoma tinguido e observado ao microscopio de fluorescencia e o seu diagrama de bandeo e Cromosoma tinguido e observado ao 

microscopio de fluorescencia e o seu diagrama de bandeo (páxina 315). Mecanismos de fusión e fisión céntricas (páxina 316). Acrinidas (páxina 

318). Núcleos de células cancerosas (páxina 319). Peces glofish (páxina 320). Formación de plásmidos con ADN recombinante (páxina 321). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre os organismos que hai relacionados coa 

biotecnoloxía en Galicia (páxina 331). 

Emprendemento. Investigar que centros de investigación española están a levar a cabo investigacións sobre as células IPS e a mellora de 

enfermidades (páxina 330). Ciencia na túa vida: En que consiste o Proxecto do Xenoma Humano? Beneficios e achegas á ciencia (páxinas 334 

e 335). 

Valores persoais. Perfil do técnico superior en Patoloxía e Citodiagnóstico (páxina 335). 
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UNIDADE 16. A evolución e a xenética de poboacións 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos entenderán que a evolución é a 

transformación dunhas especies noutras ao longo do tempo. Saberán que 

Darwin e Wallace presentaron a teoría da evolución por selección natural. 

Estudarán como se atoparon probas da evolución en múltiples áreas da 

ciencia. Coñecerán que a teoría da evolución actual sintetiza datos de varios 

campos de investigación. Comprenderán que a xenética de poboacións 

explica de forma matemática o cambio evolutivo. Entenderán que nas 

poboacións naturais existen factores que favorecen a evolución e que para 

que teña lugar a especiación necesítase o illamento reprodutivo e que todas 

as especies actuais teñen un antecesor común. Ademais, realizarán unha 

lectura comprensiva do texto Como se estudan as tartarugas das illas 

Galápagos? e comprenderán o perfil do especialista en bioloxía evolutiva. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos coñecen o concepto de 

mutación e saben clasificar as mutacións segundo diferentes criterios. Saben 
describir os distintos tipos de mutacións xénicas, cromosómicas e xenómicas. 
Coñecen diferentes axentes mutaxénicos e algúns dos efectos que producen. 
Relacionan mutación e cancro. Comprenderon e poden explicar que as 
mutacións son necesarias, pero non suficientes para explicar o proceso 
evolutivo. Comprenden que o estudo xenético das poboacións se basee no 
coñecemento das súas frecuencias xenotípicas e das súas frecuencias 
xénicas. Coñecen os mecanismos polos que se orixinan novas especies.  

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

calcular as frecuencias xenotípicas e xénicas e á hora de calcular as 

frecuencias xenotípicas da seguinte xeración se a poboación orixinal está en 

equilibrio.
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Suxestión de temporalización: terceira e cuarta semanas de abril 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN. 

 Implicacións das mutacións na evolución e na 

aparición das novas especies. 

 Evidencias do proceso evolutivo. 

 Darwinismo e neodarwinismo: a teoría 

sintética da evolución. 

 Xenética de poboacións. Frecuencias xénicas 

e a súa relación coa evolución. 

 A mutación e a recombinación xénica como 

procesos que xeran cambios e adaptacións. 

Principios da selección natural 

 Evolución e biodiversidade. 

 Proceso de especiación. Modelos de 

especiación. 

 A evolución. 

 A teoría da evolución como a principal teoría 

sintética da bioloxía que unifica os coñecementos 

que achegan a botánica, a zooloxía, a 

paleontoloxía, a bioxeografía, a xenética, a 

bioquímica, etc. 

 A evolución biolóxica como proceso de 

transformación dunhas especies noutras. 

 Creacionismo e fixismo. O concepto de especie 

biolóxica. Primeiras ideas evolucionistas. O 

lamarckismo. Lamarck e o pescozo das xirafas. 

 O darwinismo. 

 Principais influencias de Darwin e Wallace. A 

teoría da evolución por selección natural. Darwin 

e o pescozo das xirafas.  

 As probas da evolución: probas taxonómicas, 

probas bioxeográficas, probas paleontolóxicas, 

probas embriolóxicas, probas anatómicas, probas 

baseadas nos ácidos nucleicos, probas 

serolóxicas. 

 As teorías da evolución:a teoría sintética ou 

neodarwinista,a  teoría neutralista, a teoría do 

equilibrio puntuado. 

 Xenética de poboacións: as frecuencias 

xenotípicas, as frecuencias xénicas, a lei de 

Hardy-Weinberg.  

 Mecanismos evolutivos: as mutacións, as 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. Destacar a importancia 

das mutacións na evolución das especies. 

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso evolutivo. 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os principios da teoría 

darwinista e neodarwinista. 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as frecuencias xénicas coa 

xenética de poboacións e a súa influencia na evolución. 

B3.14. Recoñecer e indicar a importancia da mutación e a 

recombinación como motores da evolución. 

B3.15. Analizar os factores que incrementan a biodiversidade 

e a súa influencia no proceso de especiación. 
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migracións, a deriva xenética, a selección natural. 

 A especiación: especiación por illamento ou 

gradual, especiación cuántica ou rápida. 

 A filoxenia. Cladogramas. Árbores filoxenéticas. 

 Realización de cálculos de aplicación da lei de 

Hardy e Weinberg e a súa aplicación á xenética 

de poboacións. 

 Estudo de casos concretos sobre selección 

natural e especiación (pimpíns de Darwin, 

tartarugas das illas Galápagos, etc.). 

 Resolución de problemas sinxelos de xenética de 

poboacións. 

 Cálculo das frecuencias xenotípicas e xénicas. 

 Cálculo das frecuencias xenotípicas da seguinte 

xeración se a poboación orixinal está en 

equilibrio. 

 Cálculo da variación das frecuencias en diferentes 

casos. 

 Cálculo sa variación das frecuencias por 

mutacións recíprocas.  

 Cálculo da variación das frecuencias por fluxo 

xénico. 

 Cálculo da variación das frecuencias xénicas 

influídas pola selección natural. 

 Valoración das teorías evolucionistas. 

 Respecto e interese por preservar o 

medioambiente. 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.7. Relacionar mutación e cancro. 

Destacar a importancia das mutacións na 

evolución das especies. 

 

B3.7.2. Destaca a importancia das 

mutacións na evolución e na aparición de 

novas especies. 

 Comprende e valora a importancia 

das mutacións na evolución e na 

aparición de novas especies. 

Páx. 343. Act. 6 

Páx. 345. Act. 7 

Páx. 349. 

Saber facer 

Páx. 351. 

A debate 

CAA 

CSC 

CCEC 

B3.11. Diferenciar evidencias do proceso 

evolutivo. 

 

B3.11.1. Argumenta evidencias que 

demostran o feito evolutivo. 

 Argumenta distintas evidencias que 

demostran o feito evolutivo. 

Páx. 338. Act. 1 

Páx. 343. Act. 6 

Páx. 345. Act. 7 

CSIEE 

CCL 

B3.12. Recoñecer e diferenciar os 

principios da teoría darwinista e 

neodarwinista. 

B3.12.1. Identifica os principios da teoría 

darwinista e neodarwinista, e compara as 

súas diferenzas. 

 Explica e compara os principios 

fundamentais das teorías darwinista e 

neodarwinista. 

Páx. 341. Act. 5 

Páx. 345. Act. 7 
CAA 

B3.13. Relacionar o xenotipo e as 

frecuencias xénicas coa xenética de 

poboacións e a súa influencia na 

evolución. 

 

B3.13.1. Distingue os factores que inflúen 

nas frecuencias xénicas. 

 Sinala os factores que inflúen nas 

frecuencias xenotípicas e xénicas. 
Páx. 347. 

Saber facer 
CMCCT 

B3.13.2. Comprende e aplica modelos de 

estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en modelos 

teóricos. 

 Comprende e aplica modelos de 

estudo das frecuencias xénicas na 

investigación privada e en modelos 

teóricos. 

Páx. 354. 

Act. 27 

CAA 

CMCCT 

CSIEE 
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BLOQUE 3. XENÉTICA E EVOLUCIÓN (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B3.14. Recoñecer e indicar a importancia 

da mutación e a recombinación como 

motores da evolución. 

 

B3.14.1. Ilustra a relación entre mutación 

e recombinación, o aumento da 

diversidade e a súa influencia na 

evolución dos seres vivos. 

 Desenvolve a relación entre mutación 

e recombinación, o aumento da 

diversidade e a súa influencia na 

evolución dos seres vivos. 

Páx. 349. 

Saber facer 

CSC 

CCEC 

B3.15. Analizar os factores que 

incrementan a biodiversidade e a súa 

influencia no proceso de especiación. 

B3.15.1. Distingue tipos de especiación e 

identifica os factores que posibilitan a 

segregación dunha especie orixinal en 

dúas especies diferentes. 

 Diferencia os tipos de especiación e 

identifica os factores que posibilitan a 

segregación dunha especie. 

Páx. 350. 

Act. 12 

Páx. 351. 

A debate. 

Acts. 13 e 14 

CCEC 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 336). Ciencia na túa vida: Como se estudan as tartarugas das illas Galápagos? Un exemplo 

de evolución (páxinas 356 e 357). Perfil do especialista en bioloxía evolutiva (páxina 357). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 337). Explicar o sentido da famosa frase de Lamarck: «A función crea o órgano» (páxina 339). 

Responder a distintas enquisas segundo o punto de vista lamarckista e darwiniano (páxina 341). Explicar por que son tan importantes as formas 

intermedias no rexistro fósil (páxina 343). Explicar que tipo de illamento crees que tivo lugar para darse a diversidade de razas de can actuais 

(páxina 350). Explicar por que os investigadores prefiren usar secuencias de nucleótidos procedentes do ADN mitocondrial ou do cromosoma E, 

antes que as obtidas do ADN nuclear e explicar de que maneira se complementan as teorías sintética, neutralista e do equilibrio puntuado 

(páxina 354). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 337). Cadros explicativos do contido da unidade: O concepto de especie biolóxica (páxina 338). 

Lamarck e o pescozo das xirafas (páxina 339). Darwin e o pescozo das xirafas (páxina 340). Os pimpíns de Darwin (páxina 341). Aumento da 

frecuencia dun xene pola selección natural (páxina 344). Lei de Hardy-Weinberg para un locus con dous alelos (páxina 347). Tipos de 

mecanismos de illamento reprodutivo (páxina 350). Cladogramas (páxina 352). Imaxes, debuxos e gráficas e escalas explicativos do contido da 

unidade: probas paleontolóxicas de especies fósiles por exemplo o Archaeopteryx e imaxes comparativas entre un embrión humano e o dunha 

galiña (páxina 342). Debuxos comparativos dun brazo humano e a á dun morcego (páxina 343). O modelo evolutivo que defende o 

neodarwinismo coñécese como gradualismo filético (páxina 344). Debuxo explicativo da teoría do equilibrio puntuado (páxina 345). A selección 

natural (páxina 349). Especiación cuántica ou rápida (páxina 351). Árbore filoxenética ultramétrica dos vertebrados (páxina 353). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información achega do cerdalí e o grolar (páxina 338). 

Emprendemento. Resolver problemas sinxelos de xenética de poboacións (páxina 347). Calcular a variación das frecuencias en diferentes 

casos (páxina 349). Ciencia na túa vida: Como se estudan as tartarugas das illas Galápagos? Un exemplo de evolución (páxinas 356 e 357). 

Valores persoais. Perfil do especialista en bioloxía evolutiva (páxina 357). 
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UNIDADE 17. Os microorganismos 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

n) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos entenderán o concepto de 

microorganismo, coñecerán os grupos en que se engloban e apreciarán a 

súa diversidade e heteroxeneidade. Saberán que os microorganismos están 

presentes en todos os dominios. Entenderán que os virus son axentes 

infecciosos acelulares e que as bacterias se asocian formando agrupacións. 

Estudarán como as bacterias presentan diversos tipos de nutrición e 

mecanismos de relación e que a reprodución nas bacterias inclúe 

mecanismos parasexuais. Tamén verán como as bacterias se clasifican 

segundo diversos criterios. Fixaranse e observarán como as arqueobacterias 

colonizan ambientes de condicións extremas e que os microbios euricariotas 

pertencen ao reino Protistas e ao reino Fungos. Ademáis, observarán que os 

microorganismos interveñen nos ciclos da materia, realizarán unha lectura 

comprensiva do texto Que é a aerobioloxía? e comprenderán o perfil do 

infectólogo. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos entenderon que a evolución é a 

transformación dunhas especies noutras ao longo do tempo. Saben que 
Darwin e Wallace presentaron a teoría da evolución por selección natural. 
Estudaron como se atoparon probas da evolución en múltiples áreas da 
ciencia. Coñecen que a teoría da evolución actual sintetiza datos de varios 
campos de investigación. Comprenderon que a xenética de poboacións 
explica de forma matemática o cambio evolutivo. Entenden que nas 
poboacións naturais existen factores que favorecen a evolución. Entenden 
tamén que para que teña lugar a especiación necesítase o illamento 
reprodutivo e que todas as especies actuais teñen un antecesor común. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

cultivar e observar microorganismos de augas doces. 
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Suxestión de temporalización: primeira e segunda semanas de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS 

MICROORGANISMOS E AS SÚAS 

APLICACIÓNS. 

 Microbioloxía. Concepto de microorganismo. 

Microorganismos con organización celular e 

sen ela. 

 Virus, outras formas acelulares e partículas 

infectivas subvirais. Bacterias. Fungos 

microscópicos. Protozoos. Algas 

microscópicas. 

 Observación microscópica de protozoos, 

algas e fungos. 

 Métodos de estudo dos microorganismos. 

Esterilización e pasteurización. 

 Realización de experiencias de cultivo de 

microorganismos. 

 Microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

 Os microorganismos. 

 Clasificación dos microorganismos. Principais 

diferenzas entre microorganismos. 

 Os virus: orixe dos virus, estrutura e ciclo dos 

virus. 

 As bacterias: tipos morfolóxicos; estrutura 

externa; estruturas citoplasmáticas das 

bacterias; flaxelos e pelos. 

 Nutrición e relación bacteriana. 

 Reprodución nas bacterias: asexual: bipartición; 

parasexual: conxugación, transdución e 

transformación. 

 Clasificación das bacterias: púrpuras e verdes, 

cianobacterias, nitrificantes, fixadoras de 

nitróxeno, entéricas, espiroquetas, do ácido 

láctico e micoplasmas. 

 Arqueobacterias: halófilas, termófilas, e 

metanóxenas. 

 Microbios eucariotas, pertencentes ao reino 

Protistas e ao reino Fungos: algas 

microscópicas, protozoos e fungos 

microscópicos. 

 Ciclos bioxequímicos: ciclo do carbono, ciclo do 

nitróxeno, ciclo do ferro, ciclo do xofre e ciclo do 

fósforo. 

 Adquisición de hábitos de rigorosidade na 

aplicación do método científico (observación, 

formulación de hipóteses, realización de 

experiencias, etc.). 

 Lectura de cadros informativos. 

 Interpretación de imaxes e debuxos explicativos 

B4.1. Diferenciar os tipos de microorganismos en función da 

súa organización celular. 

B4.2. Describir as características estruturais e funcionais dos 

grupos de microorganismos. 

B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo e esterilización 

dos microorganismos. 

B4.4. Valorar a importancia dos microorganismos nos ciclos 

xeoquímicos. 
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da unidade. 

 Observación ao microscopio de 

microorganismos. 

 Elaboración de esquemas da morfoloxía de 

bacterias e arqueobacterias. 

 Cultivo e observación de microorganismos de 

augas doces. 

 Valoración do beneficio dos microorganismos. 

 Interese por observar microorganismos que 

poden apreciarse a primeira ollada. 

 Comprender a importancia da tinguidura de 

Gram para observar bacterias. 

 Interese por coñecer os avances logrados no 

estudo dos microorganismos. 

 Respecto polas normas de uso do laboratorio. 

 Valoración da importancia do estudo dos 

microorganismos e das formas acelulares. 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.1. Diferenciar os tipos de 

microorganismos en función da súa 

organización celular. 

 

B4.1.1. Clasifica os microorganismos no 

grupo taxonómico ao que pertencen. 

 Clasifica os microorganismos 

segundo o grupo taxonómico ao que 

pertence. 

Páx. 360. 

Cadro 

informativo. 

Act. 2 

Páx. 371. 

Acts. 22, 23  

e 24 

Páx. 373. 

Cadro 

informativo. 

Acts. 27 a 30 

Páx. 374. 

Cadro 

informativo 

Páx. 375. 

Cadro 

informativo. 

Acts. 33 a 36 

CSIEE 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.2. Describir as características 

estruturais e funcionais dos grupos de 

microorganismos. 

 

B4.2.1. Analiza a estrutura e a 

composición dos microorganismos e 

relaciónaas coa súa función. 

 Examina a estrutura e composición 

dos distintos microorganismos e 

relaciónaas coa súa función. 

Páx. 362. 

Cadro 

informativo 

Páx. 363. 

Cadros 

informativos. 

Acts. 8, 9 e 10 

Páx. 364. 

Cadro 

informativo 

Páx. 365. 

Acts. 11 e 12 

Páx. 366. 

Acts. 13 a 17 

Páx. 367. 

Cadro 

informativo. 

Acts. 18 e 19 

Páx. 368. 

Cadro 

informativo. 

 Act. 20 

Páx. 369. 

Cadro 

informativo. 

Act. 21 

Páx. 374. 

CSIEE 
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Acts. 31 e 32 



455 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
455 

BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.3. Identificar os métodos de illamento, 

cultivo e esterilización dos 

microorganismos. 

 

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais 

que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

 Explica distintas técnicas utilizadas 

para illar, cultivar e estudar os 

microorganismos e experimentar con 

eles de forma biolóxica. 

Páx. 376. 

Saber facer. 

Acts. 37 a 40 

CD 

CMCCT 

B4.4. Valorar a importancia dos 

microorganismos nos ciclos xeoquímicos. 

B4.4.1. Recoñece e explica o papel 

fundamental dos microorganismos nos 

ciclos xeoquímicos. 

 Examina e explica a función e 

importancia dos microorganismos nos 

ciclos xeoquímicos. 

Páx. 377. 

Imaxe 

explicativa. 

Acts. 41 e 42 

Páx. 378. 

Imaxe 

explicativa. 

Act. 43 

Páx. 379. 

Imaxes 

explicativas. 

Act. 44 

CCL 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 358). Ciencia na túa vida: Que é a aerobioloxía? Os microorganismos na vida cotiá 

(páxinas 382 e 383). Perfil do infectólogo (páxina 383). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 359). Explicar que características diferencian os microorganismos procariotas dos eucariotas 

(páxina 360). Explicar que son os bacteriófagos (páxina 361). Diferenciar unha partícula vírica dun virus en fase intracelular (páxina 361). 

Explicar a diferenza entre os hexóns e os pentóns e explicar onde se atopa cada un deles. Explicar que tipo de cápsida presentará o 

bacteriófago lamda (páxina 362). Describir os procesos que ocorren durante a fase de eclipse e explicar cal é a principal diferenza entre o ciclo 

lítico e o lisoxénico dos virus (páxina 363). Explicar que é a mureína e onde se localiza e indicar as principais diferenzas entre a parede dunha 

bacteria grampositiva e a dunha gramnegativa (páxina 365). Explicar que son os plásmidos e sinalar as diferenzas entre flaxelos e pelos nas 

bacterias (páxina 366). Diferenciar e explicar que son as bacterias fotoautótrofas e as fotoheterótrofas (páxina 367) e explicar que é unha 

endespora (páxina 367). Desenvolver cal é o papel dos virus no proceso de transdución (páxina 369). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 359). Cadros explicativos do contido da unidade: Clasificación dos microorganismos e Principais 

diferenzas entre microorganismos (páxina 360). Tipos de cápsides (páxina 362). Ciclo lítico e ciclo lisóxenico (páxina 363). Tipos morfolóxicos 

das bacterias (páxina 364). Formación de esporas como mecanismo de resistencia (páxina 367). Tipos de conxugación (páxina 368). 

Transdución xeneralizada (páxina 369). Principais grupos de algas microscópicas (páxina 373). Principais grupos de protozoos (páxina 374). 

Principais grupos de fungos (páxina 375). Imaxes e debuxos explicativos da unidade: Bacteriófagos parasitando unha bacteria, virus vexetal do 

mosaico do tabaco e virus da gripe (páxina 361). Cadeas lineais de Bacillus cereus, diplococos de Neisseria gonorrhoeae, estreptococos de 

Streptococcus pneumoniae, estafilococo de Staphylococcus aureus e sarcina de Sarcina lutea (páxina 364). Parede de bacterias grampositivas e 

parede de bacterias gramnegativas (páxina 365). Bipartición ou fisión binaria entre dúas bacterias (páxina 368). Transformación (páxina 369). 

Cianobacteria Anabaena (páxina 372). Enterobacteria Escherichia coli e bacterias do ácido láctico Lactobacillus (páxina 371). Protozoo flaxelado 

patóxeno Giardia duodenalis e ameba con pseudópodos (páxina 374). Hifas septadas, fermento unicelular e mofo sobre a pel dunha laranxa 

(páxina 375) 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Consulta a web do Proxecto Biosfera, do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte, na sección 2.º curso de Bacharelato, no apartado «Os Fungos» da unidade 6 (páxina 381). 

Emprendemento. Cultivar e observar microorganismos de augas doces (páxina 376). Ciencia na túa vida: Que é a aerobioloxía? Os 

microorganismos na vida cotiá (páxina 382). 

Valores persoais. Perfil do infectólogo (páxina 383). 



459 

 

Programación Didáctica da Aula de Bioloxía de 2.º de Bacharelato 

 
459 

UNIDADE 18. Microorganismos, enfermidades e biotecnoloxía

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria.
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos diferenciarán distintos tipos de 

enfermidades infecciosas segundo a súa distribución e a súa incidencia, 

comprendendo como se produce unha infección microbiana. Coñecerán os 

modos de transmisión dos microorganismos, os seus mecanismos de entrada 

no hospedador e indicarán tipos de enfermidades producidas por 

microorganismos. Describirán as diferentes técnicas de manipulación dos 

microorganismos: cultivo, crecemento, control e observación. Analizarán as 

aplicacións da biotecnoloxía na produción de substancias terapéuticas, 

alimentos, no medio ambiente e na enxeñaría xenética. Coñecerán e 

compararán algúns produtos obtidos dos microorganismos mediante 

fermentadores industriais. Avaliarán o papel que exercen os microorganismos 

nos diferentes ciclos bioxeoquímicos, coñecendo os factores que inflúen niso. 

Ademáis, realizarán unha lectura comprensiva do texto Que enfermidades 

víricas poden transmitir os mosquitos? e comprenderán o perfil do técnico 

superior en procesos e calidade na industria alimentaria. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos entenderon o concepto de 

microorganismo, coñecen os grupos en que se engloban e aprecian a súa 
diversidade e heteroxeneidade. Saben que os microorganismos están 
presentes en todos os dominios. Entenden que os virus son axentes 
infecciosos acelulares e que as bacterias se asocian formando agrupacións. 
Estudaron como as bacterias presentan diversos tipos de nutrición e 
mecanismos de relación e que a reprodución nas bacterias inclúe 
mecanismos parasexuais. Tamén viron como as bacterias se clasifican 
segundo diversos criterios. Fixáronse e observaron como as arqueobacterias 
colonizan ambientes de condicións extremas e que os microbios euricariotas 
pertencen ao reino Protistas e ao reino Fungos. Por último, observaron que 
os microorganismos interveñen nos ciclos da materia. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

comprobar a actividade antimicrobiana dos antibióticos. 
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Suxestión de temporalización: terceira semana de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 4. O MUNDO DOS 

MICROORGANISMOS E AS SÚAS 

APLICACIÓNS 

 Métodos de estudo dos microorganismos. 

Esterilización e pasteurización. 

 Realización de experiencias de cultivo de 

microorganismos. 

 Microorganismos como axentes produtores de 

doenzas. 

 Biotecnoloxía. Utilización dos 

microorganismos nos procesos industriais: 

produtos elaborados por biotecnoloxía. 

 

 Os microorganismos patóxenos. 

 Enfermidades infecciosas. Infección microbiana. 

Factores de virulencia. 

 Outros axentes infecciosos: viroides e prións. 

 Transmisión de enfermidades infecciosas: 

enfermidades transmitidas por contacto directo; 

enfermidades transmitidas polo aire; 

enfermidades transmitidas por vía sexual; 

enfermidades transmitidas pola auga e polos 

alimentos; enfermidades transmitidas por 

animais.  

 Cultivo e illamento de microorganismos. 

Crecemento dos microorganismos. Control 

microbiano por radiacións e filtros. Control por 

cambios temperatura. Control por axentes 

antimicrobianos químicos. Control por axentes 

quimioterapéuticos. 

 Os microorganismos na industria alimentaria: 

elaboración de viño, cervexa, pan e queixo. 

 Biotecnoloxía microbiana: produción de 

antibióticos, vitaminas, aminoácidos e enzimas; 

control de pragas de insectos; control 

microbiolóxico na industria alimentaria; 

enxeñaría xenética; depuración de augas 

residuais; degradación de hidrocarburos. 

 Investigación das enfermidades microbianas 

máis frecuentes na súa contorna. 

 Utilización de técnicas elementais de cultivo e 

B4.3. Identificar os métodos de illamento, cultivo e esterilización 

dos microorganismos. 

B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas máis frecuentes 

transmitidas polos microorganismos, utilizando o vocabulario 

axeitado relacionado con elas. 

B4.6. Avaliar as aplicacións da biotecnoloxía e a microbioloxía 

na industria alimentaria e farmacéutica, e na mellora do medio. 
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control de microorganismos. 

 Procura bibliográfica das técnicas utilizadas na 

industria alimentaria para o control de 

microorganismos. 

 Comparación dos distintos tipos de 

microorganismos e técnicas utilizadas nas 

industrias alimentarias, farmacéuticas e 

químicas. 

 Elaboración de esquemas globais sobre os 

diferentes ciclos bioxeoquímicos. 

 Comprobación da actividade antimicrobiana dos 

antibióticos. 

 Valoración da importancia da prevención de 

enfermidades. 

 Respecto polas persoas afectadas por 

enfermidades infecciosas. 

 Toma de conciencia do papel dos 

microorganismos, ou parte deles, co fin de obter 

produtos de interese para as persoas e o medio 

ambiente. 

 Valoración da importancia dos microorganismos 

para os ecosistemas e as persoas, recoñecendo 

que non só son prexudiciais polo seu papel nas 

enfermidades infecciosas. 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.3. Identificar os métodos de illamento, 

cultivo e esterilización dos 

microorganismos. 

 

B4.3.1. Describe técnicas instrumentais 

que permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

 Explica técnicas instrumentais que 

permiten o illamento, o cultivo e o 

estudo dos microorganismos para a 

experimentación biolóxica. 

Páx. 393. 

Acts. 15 e 16. 

Imaxes 

explicativas 

Páx. 394. 

Acts. 17 e 18. 

Cadro 

informativo 

Páx. 395. 

Acts. 19 e 20. 

Cadro 

informativo 

Páx. 396. 

Acts. 21 e 22 

Acts. 397. 

Acts. 23, 24  

e 25. 

Saber facer 

CD 

CMCCT 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.5. Recoñecer e numerar as doenzas 

máis frecuentes transmitidas polos 

microorganismos, utilizando o vocabulario 

axeitado relacionado con elas. 

 

B4.5.1. Relaciona os microorganismos 

patóxenos máis frecuentes coas doenzas 

que orixinan. 

 Establece a relación entre os 

microorganismos patóxenos máis 

frecuentes coas doenzas que 

orixinan. 

Páx. 388. Act. 8 

Páx. 389. 

Cadro 

informativo 

Páx. 390. 

Act. 9. 

Cadro 

informativo 

Páx. 391. 

Acts. 10, 11  

e 12. 

Cadro 

informativo 

Páx. 392. 

Acts. 13 e 14. 

Cadro 

informativo 

CSC 

CD 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 

biotecnoloxía e a microbioloxía na 

industria alimentaria e farmacéutica, e na 

mellora do medio. 

B4.6.1. Analiza a intervención dos 

microorganismos en numerosos procesos 

naturais e industriais, e as súas 

numerosas aplicacións. 

 Explica como inflúen os 

microorganismos en numerosos 

procesos naturais e industriais e as 

súas numerosas aplicacións. 

Páx. 398. 

Imaxes 

explicativas 

Páx. 399. 

Acts. 28 e 29 

Páx. 400. 

Cadro 

informativo. 

Act. 30 

Páx. 401. 

Acts. 31 e 32 

Páx. 402. 

Acts. 33 e 34 

Páx. 403. 

Acts. 35 e 36 

CAA 

CCEC 

CSC 

CMCCT 
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BLOQUE 4. O MUNDO DOS MICROORGANISMOS E AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B4.6. Avaliar as aplicacións da 

biotecnoloxía e a microbioloxía na 

industria alimentaria e farmacéutica, e na 

mellora do medio. 

B4.6.2. Recoñece e identifica os tipos de 

microorganismos implicados en procesos 

fermentativos de interese industrial. 

 Identifica os distintos tipos de 

microorganismos implicados en 

procesos fermentativos de interese 

industrial. 

Páx. 399. 

Acts. 28 e 29 

CCEC 

CSC 

CMCCT 

B4.6.3. Valora as aplicacións da 

biotecnoloxía e a enxeñaría xenética na 

obtención de produtos farmacéuticos, en 

medicina e en biorremediación, para o 

mantemento e a mellora do medio. 

 É consciente das aplicacións da 

biotecnoloxía e a enxeñaría xenética 

tanto na obtención de produtos 

farmacéuticos como en medicina e en 

biorremediación para o mantemento e 

mellora do medio. 

Páx. 400. Cadro 

informativo. 

Act. 30 

Páx. 401. 

Acts. 31 e 32 

Páx. 402. 

Acts. 33 e 34 

Páx. 403.  

Acts. 35 e 36 

CD 

CMCCT 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 384). Ciencia na túa vida: Que enfermidades víricas poden transmitir os mosquitos? Os 

mosquitos Aedes como vectores (páxinas 406 e 407). Perfil do técnico superior en procesos e calidade na industria alimentaria (páxina 307). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 385). Explicar que diferenza existe entre os microorganismos patóxenos e os oportunistas e 

indicar a diferenza entre o vector e o portador dunha enfermidade infecciosa (páxina 386). Explicar que é unha anatoxina e citar algúns factores 

de virulencia distintos das toxinas (páxina 387). Explicar que axentes infecciosos son máis sinxelos estruturalmente que os virus e explicar a 

diferenza entre unha proteína e o seu prion (páxina 388). Explicar que microorganismo produce a gonorrea e como se pode transmitir (páxina 

390). Diferenciar a hepatite A e a B (páxina 391). Explicar cales son os reservorios da peste e como se pode transmitir esta enfermidade á 

especie humana e indicar cales son as principais manifestacións sintomáticas da malaria (páxina 392). Indicar cales son as principais diferenzas 

de uso entre os medios de cultivo líquidos e os medios sólidos (páxina 393). Explicar para que se emprega a asa de cultivo e argumentar que 

vantaxe presenta o método de illamento por dilución fronte ao método de illamento por estrías (páxina 394). Diferenciar desinfectante e 

antiséptico (páxina 396). Indicar cales son os principais mecanismos de acción dos antibióticos (páxina 397). Explicar que son os 

microorganismos entomopatóxenos e para que se usan (páxina 401). Explicar que se entende por control microbiolóxico dos alimentos (páxina 

403). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 385). Cadros explicativos do contido da unidade: Niveis de afectación segundo a distribución e a 

incidencia das enfermidades infecciosas (páxina 386). Exemplos de enfermidades infecciosas (páxina 389). Principais enfermidades de 

transmisión sexual (páxina 390). Principais enfermidades transmitidas por auga ou por alimentos contaminados (páxina 391). Illamento mediante 

estrías e mediante dilución (páxina 394). Curva de crecemento dun cultivo bacteriano (páxina 395). Produción dun antibiótico (páxina 400). 

Imaxes e debuxos explicativos do contido da unidade: Yersinia pestis (páxina 384). A mosca tse-tse (páxina 386). Exemplos de fimbrias e 

flaxelos en Helicobacter pylori (páxina 387). Comparativa dun tubérculo de pataca normal cun tubérculo afectado pola enfermidade do tubérculo 

fusiforme da pataca (PSTV); Imaxe ao microscopio óptico de tecido cerebral onde se observan zonas esponxosas debido á morte de neuronas 

polo efecto de prións (páxina 388). Pé dunha persoa con infección de fungos; Esbirro (páxina 389). Autoclave (páxina 396).Fermentador 

industrial e fermentador de Frings (páxina 398). Imaxes de pragas comúns tratadas con bioinsecticidas (páxina 401). EdAR, estación depuradora 

de auga; vertedura de petróleo (páxina 403). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Investigar que medio se empregaría para diferenciarunha 

bacteriafermentadora da lactosa e unha que non o é (páxina 393). Procura de información acerca da gran mortaldade na poboación nativa de 

América tras a chegada dos europeos e do organismo que puido provocala e visitar a web do Proxecto Biosfera do Ministerio de Educación, 

Cultura e Deporte na sección 2.º curso de Bacharelato, na apartado «Importancia biolóxica dos microorganismos» da unidade 6 (páxina 405). 

Investigar con que outras síndromes se relaciona o virus do Zika (páxina 407).  

Emprendemento. Comprobar a actividade antimicrobiana dos antibióticos (páxina 397). Ciencia na túa vida: Que enfermidades víricas poden 

transmitir os mosquitos? Os mosquitos Aedes como vectores (páxinas 406 e 407). 
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Valores persoais. Perfil do técnico superior en procesos e calidade na industria alimentaria (páxina 407). 
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UNIDADE 19. O proceso inmunitario 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

o) Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

.
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos recoñecerán os mecanismos de defensa 

inespecíficos, distinguíndoos dos específicos. Comprenderán o concepto de 

inmunidade e as formas de adquirila. Indicarán os órganos, as células e as 

moléculas do sistema inmunitario, e a súa organización tisular e orgánica. 

Compararán a resposta inmunitaria humoral e a resposta inmunitaria celular. 

Comprenderán os mecanismos de acción do sistema inmune diferenciando 

entre resposta primaria e secundaria. Ademáis, realizarán unha lectura 

comprensiva do texto Que factores externos inflúen no sistema inmunitario? e 

comprenderán o perfil do inmunólogo clínico. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos diferencian os distintos tipos de 

enfermidades infecciosas segundo a súa distribución e a súa incidencia, 

comprendendo como se produce unha infección microbiana. Coñecen os 

modos de transmisión dos microorganismos, os seus mecanismos de entrada 

no hospedador e poden indicar os tipos de enfermidades producidas por 

microorganismos. Poden describir as diferentes técnicas de manipulación dos 

microorganismos: cultivo, crecemento, control e observación. Analizaron as 

aplicacións da biotecnoloxía na produción de substancias terapéuticas, 

alimentos, no medio ambiente e na enxeñaría xenética. Coñecen e saben 

comparar algúns produtos obtidos dos microorganismos mediante 

fermentadores industriais. Avaliaron o papel que exercen os microorganismos 

nos diferentes ciclos bioxeoquímicos, coñecendo os factores que inflúen niso. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

Calcular a concentración de antíxenos en soro. 
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Suxestión de temporalización: cuarta semana de maio 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 

BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A 

INMUNOLOXÍA A AS SÚAS APLICACIÓNS 

 Concepto actual de inmunidade. Sistema 

inmunitario. Defensas internas inespecíficas. 

 Inmunidade específica: características e tipos 

(celular e humoral). Células responsables. 

 Identificación de células inmunitarias 

mediante a súa observación. 

 Mecanismo de acción da resposta inmunitaria. 

Memoria inmunolóxica. 

 Antíxenos e anticorpos. Estrutura dos 

anticorpos. Formas de acción. A súa función 

na resposta inmune. 

 Reacción antíxeno-anticorpo: tipos e 

características. 

 Inmunidade natural e artificial ou adquirida. 

Soros e vacinas. A súa importancia na loita 

contra as doenzas infecciosas. 

 Mecanismos de defensa inespecíficos. 

 Barreiras primarias. 

 Barreiras secundarias. 

 A inmunidade: natural e artificial. 

 O sistema inmunitario. 

 Células do sistema inmunitario: órganos 

linfoides, linfocitos, células presentadoras de 

antíxenos; inmunidade humoral e celular. 

 Antíxenos e anticorpos. 

 Mecanismos de acción do sistema inmune. 

 A resposta inmune. 

 Diferentes tipo de reacción antíxeno-anticorpo: 

reacción de precipitación, reacción de 

aglutinación, reacción de neutralización, 

reacción de opsonización. 

 O sistema de complemento. 

 O interferón. 

 Interpretación dun debuxo sobre a resposta 

inflamatoria. 

 Realización dun esquema da estrutura dos 

anticorpos. 

 Interpretación de imaxes de diferentes células 

do sistema inmunolóxico. 

 Elaboración de mapas conceptuais sobre as 

células do sistema inmunolóxico. 

B5.1. Desenvolver o concepto actual de inmunidade. 

B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e específica, así como 

as súas células respectivas. 

B5.3. Discriminar resposta inmune primaria e secundaria. 

B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e anticorpo, e identificar 

a estrutura dos anticorpos.  

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción antíxeno-anticorpo. 

B5.6. Diferenciar inmunidade natural e artificial, e soro e vacina. 
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 Cálculo da concentración de antíxenos en soro. 

 Valoración da importancia do sistema inmune e 

do seu correcto funcionamento para o 

mantemento da vida. 

 Interese por coñecer o valor das probas 

inmunolóxicas para detectar determinadas 

enfermidades. 

 Recoñecemento da importancia da investigación 

no campo da inmunoloxía para tratar ou previr 

enfermidades. 

 Respecto polas normas de uso do laboratorio. 
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.1. Desenvolver o concepto actual de 

inmunidade. 

 

B5.1.1. Analiza os mecanismos de 

autodefensa dos seres vivos e identifica 

os tipos de resposta inmunitaria. 

 Estuda os mecanismos de 

autodefensa dos seres vivos e 

identifica o tipo de resposta 

inmunitaria. 

Páx. 410. 

Acts. 1 e 2 

Páx. 424. 

Act. 26 

CAA 

CSIEE 

B5.2. Distinguir inmunidade inespecífica e 

específica, así como as súas células 

respectivas. 

B5.2.1. Describe as características e os 

métodos de acción das células implicadas 

na resposta inmune. 

 Explica as características e os 

métodos de acción das distintas 

células que interveñen na resposta 

inmune. 

Páx. 414. Act. 9 

Páx. 424. 

Acts. 32 e 45 

CCL 

B5.3. Discriminar resposta inmune 

primaria e secundaria. 

B5.3.1. Compara as características da 

resposta inmune primaria e secundaria. 

 Diferenza entre resposta inmune 

primaria e secundaria. 

Páx. 410. 

Acts. 1 e 2 

Páx. 411. Act. 3 

Páx. 412. 

Acts. 4 e 5 

Páx. 424. 

Act. 25 

CAA 

B5.4. Definir os conceptos de antíxeno e 

anticorpo, e identificar a estrutura dos 

anticorpos.  

B5.4.1. Define os conceptos de antíxeno e 

de anticorpo, e recoñece a estrutura e a 

composición química dos anticorpos. 

 Explica os conceptos de antíxeno e 

anticorpo e detalla a estrutura e 

composición química dos anticorpos. 

Páx. 416. 

Act. 12 

Páx. 417. 

Acts. 13 e 14 

CCL 

CAA 

B5.5. Diferenciar os tipos de reacción 

antíxeno-anticorpo. 

 

B5.5.1. Clasifica os tipos de reacción 

antíxeno-anticorpo e resume as 

características de cada un. 

 Explica os diferentes tipos de 

reacción antíxeno-anticorpo e as súas 

características principais. 

Páx. 420. 

Act. 17 

Páx. 421. 

Act 18 

CAA 
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.6. Diferenciar inmunidade natural e 

artificial, e soro e vacina. 

B5.6.1. Destaca a importancia da 
memoria inmunolóxica no mecanismo de 

acción da resposta inmunitaria e asóciaa 

coa síntese de vacinas e soros. 

 É consciente da importancia da 

memoria inmunolóxica no mecanismo 

de acción da resposta inmunitaria e 

asóciaa coa síntese de vacinas e 

soros. 

Páx. 412. Act. 6 

Páx. 422. 

Acts. 21 e 22 

Páx. 424. 

Act. 44 

Páx. 425. 

Act. 51 

CAA 
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OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 408). Ciencia na túa vida: Que factores externos inflúen no sistema inmunitario? A 

alimentación e as defensas (páxinas 426 e 427). Perfil do inmunólogo clínico (páxina 427). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 409). Explicar que é a lisozima e indicar a misión das células NK no sistema inmunitario (páxina 

410). Explicar as diferenzas entre defensas específicas e as non específicas e indicar as características da inmunidade adquirida (páxina 412). 

Explicar que se entende por determinante antixénico e por antíxeno polivante (páxina 416). Indicar cal é a composición química e a estrutura dos 

anticorpos (páxina 417). Indicar a principal diferenza entre as reaccións antíxeno-anticorpo de precipitación e aglutinación (páxina 420). Explicar 

que é a opsonización e que finalidade ten (páxina 421). Indicar as principais diferenzas que hai entre a resposta inmune primaria e a secundaria 

e explicar que é a teoría da selección clonal (páxina 422). Explicar cal é a importancia que ten o sistema do complemento na resposta 

inmunitaria (páxina 424). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 408). Cadros explicativos do contido da unidade: Resposta inflamatoria (páxina 411). Tipos de 

inmunidade adquirida (páxina 412). Principais órganos linfoides (páxina 413). Mecanismo de presentación de antíxenos aos linfocitos T (páxina 

414). Inmunidade humoral e Inmunidade celular (páxina 415). Estrutura inmunoglobulina G (páxina 417). Imaxes, debuxos e gráficos explicativos 

do contido da unidade (páxina 424): Barreiras defensivas primarias (páxina 410). Monocito e neutrófilo en sangue (páxina 411). Linfocito B e 

Linfocito T (páxina 414). Estrutura do pentámero IgM e estrutura do dímero IgA (páxina 418). Anticorpos monoclonais (páxina 419). Reacción de 

opsonización (páxina 421). Teoría da selección clonal (páxina 422). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información sobre que relación teñen os pigmentos 

denominados carotenoides coa vitamina A e cales son as principais funcións da vitamina A con referencia ao sistema inmunitario (páxina 427). 

Emprendemento. Calcular a concentración de antíxenos en soro (páxina 421). Ciencia na túa vida: Que factores externos inflúen no sistema 

inmunitario? A alimentación e as defensas (páxinas 426 e 427). Perfil do inmunólogo clínico (páxina 427). 

Valores persoais. Perfil do inmunólogo clínico (páxina 427). 
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UNIDADE 20. Anomalías do sistema inmunitario 

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir 

unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores da Constitución 

española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos 

humanos, que fomente a corresponsabilidade na construción dunha sociedade 

xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma 

responsible e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. Ser quen de 

prever e resolver pacificamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e 

mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e discriminacións 

existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade 

real e a non discriminación das persoas por calquera condición ou 

circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con 

discapacidade. 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións 

necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como medio de 

desenvolvemento persoal. 

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

lingua castelá. 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da 

comunicación. 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os 

seus antecedentes históricos e os principais factores da súa evolución. 

Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno 

social. 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar 

as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

l) Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación 

e dos métodos científicos. Coñecer e valorar de forma crítica a contribución da 

ciencia e da tecnoloxía ao cambio das condicións de vida, así como afianzar a 

sensibilidade e o respecto cara ao medio ambiente e a ordenación sustentable 

do territorio, con especial referencia ao territorio galego. 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, 

iniciativa, traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido crítico. 

l) Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, 

como fontes de formación e enriquecemento cultural. 

ñ) Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento 

persoal e social, e impulsar condutas e hábitos saudables. 
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PUNTO DE PARTIDA DA UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos coñecerán a resposta autoinmunitaria e 

que consecuencias ten para o organismo. Recoñecerán a hipersensibilidade 

e a inmunodeficiencia como unha reacción excesiva ou deficiente, 

respectivamente, da resposta inmunitaria. Identificarán as principais 

características das células cancerosas, a súa relación co sistema 

inmunolóxico, así como coñecerán os métodos de prevención e detección 

precoz. Comprenderán os procesos inmunitarios que interveñen no 

rexeitamento de transplante de órganos. Valorarán a dimensión ética e social 

dos transplantes de órganos, coñecerán os principais tratamentos de 

inmunoterapia e diferenciarán entre soros e vacinas. Ademáis, realizarán 

unha lectura comprensiva do texto Como se propagou a enfermidade da sida 

polo mundo? e comprenderán o perfil do alergólogo. 

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos recoñecen os mecanismos de 

defensa inespecíficos, distinguíndoos dos específicos. Comprenden o 
concepto de inmunidade e as formas de adquirila. Poden indicar os órganos, 
as células e as moléculas do sistema inmunitario, e a súa organización tisular 
e orgánica. Comparan a resposta inmunitaria humoral e a resposta 
inmunitaria celular. Comprenderon os mecanismos de acción do sistema 
inmune diferenciando entre resposta primaria e secundaria. 

 Previsión de dificultades. É posible que existan dificultades á hora de 

analizar o tratamento de transplantes. 
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Suxestión de temporalización: primeira semana de xuño 

CONTIDOS 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN CURRICULARES 

CONTIDOS CURRICULARES DO CURSO CONTIDOS DA UNIDADE 
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A 

INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS 

 Disfuncións e deficiencias do sistema 

inmunitario. Alerxias e inmunodeficiencias. 

 Sistema inmunitario e cancro. 

 A SIDA e os seus efectos no sistema 

inmunitario. 

 Doenzas autoinmunes. 

 Anticorpos monoclonais e enxeñaría xenética. 

 Transplante de órganos e problemas de 

rexeitamento. Reflexión ética sobre a doazón 

de órganos, medula e sangue. 

 A autoinmunidade: resposta autoinmunitaria; 

mimetismo molecular. 

 Enfermidades de autoinmunidade. 

 Hipersensibilidade: hipersensibilidade 

inmediata; choque anafiláctico; 

hipersensibilidade retardada. 

 Inmunodeficiencia: conxénita ou adquirida. 

 O virus da sida como delibitador da acción do 

sistema inmunitario. 

 Mecanismo de acción do VIH. Contaxio do virus 

da sida. Fases e evolución da sida. Síntomas da 

sida. Diagnóstico e tratamento da sida. 

 Cancro e sistema inmunitario. Proceso de 

desenvolvemento dun tumor. As células 

cancerosas. Cancro e resposta inmunitaria. 

Diagnóstico precoz e tratamento do cancro. 

 Rexeitamento de transplantes. Mecanismo e 

tipos de rexeitamento.  

 Inmunoterapia: inmunoterapia das anomalías do 

sistema inmunitario, inmunoterapia do cancro. 

 Soros e vacinas. 

 Procura de información acerca de enfermidades 

autoinmunes, hipersensibilidade e 

inmunodeficiencias. 

 Realización de esquemas sobre os procesos de 

alerxia. 

 

B5.7. Investigar a relación entre as disfuncións do sistema 

inmune e algunhas patoloxías frecuentes. 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus do VIH. 

B5.9. Describir o proceso de autoinmunidade. 

B5.10. Argumentar e valorar os avances da inmunoloxía e a 

enxeñaría xenética nos tratamentos con anticorpos 

monoclonais e os transplantes de órganos, e a problemática do 

rexeitamento. 
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 Realización dun esquema do virus da sida, 

indicando todas as súas estruturas. 

 Análise do tratamento de transplantes. 

 Procura bibliográfica sobre a sida: 

descubrimento, historia, vacina… 

 Análise dos problemas éticos e sociais dos 

transplantes de órganos. 

 Análise dos problemas éticos e sociais da 

doazón de órganos. 

 Adquisición de hábitos de comportamento que 

contribúan a manter un bo estado das nosas 

defensas, así como evitar situacións de risco 

para o sistema inmune. 

 Respecto polas persoas que sofren algún tipo 

de patoloxía relacionada co sistema 

inmunolóxico. 

 Recoñecemento de normas de conduta que 

poidan ocasionar o contaxio da sida. 

 Interese por coñecer os últimos descubrimentos 

contra o cancro e a sida. 
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS  

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.7. Investigar a relación entre as 

disfuncións do sistema inmune e algunhas 

patoloxías frecuentes. 

 

B5.7.1. Resume as principais alteracións 

e disfuncións do sistema inmunitario, e 

analiza as diferenzas entre alerxias e 

inmunodeficiencias. 

 Realiza un resumo sobre as principais 

alteracións e disfuncións do sistema 

inmunitario. Examina as diferenzas 

entre alerxia e inmunodeficiencia. 

Páx. 433. 

Acts. 7 e 8 

Páx. 434. 

Acts. 9 e 10 

Páx. 444. 

Acts. 29, 30, 31 

e 32 

CCL 

CSIEE 

B5.8. Analizar e describir o ciclo do virus 

do VIH. 

 

B5.8.1. Describe o ciclo de 

desenvolvemento do VIH. 

 Explica o ciclo de desenvolvemento 

do VIH. 
Páx. 436. 

Cadro 

informativo. 

Act. 13 

Páx. 437. 

Acts. 14 e 15 

CAA 

CD 

CCL 

B5.9. Describir o proceso de 

autoinmunidade. 

 

B5.9.1. Clasifica e cita exemplos das 

doenzas autoinmunes máis frecuentes, 

así como os seus efectos sobre a saúde. 

 Enumera e explica como actúan 

sobre a saúde e dá exemplos das 

enfermidades autoinmunes máis 

frecuentes. 

Páx. 431. 

Cadro 

informativo 

Act. 4 

CSIEE 

CSC 

CCEC 
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BLOQUE 5. O SISTEMA INMUNITARIO. A INMUNOLOXÍA E A AS SÚAS APLICACIÓNS (CONTINUACIÓN) 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

CURRICULARES 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

CURRICULARES 
INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES COMPETENCIAS 

B5.10. Argumentar e valorar os avances 

da inmunoloxía e a enxeñaría xenética 

nos tratamentos con anticorpos 

monoclonais e os transplantes de 

órganos, e a problemática do 

rexeitamento. 

B5.10.1. Recoñece e valora as 

aplicacións da inmunoloxía e da 

enxeñaría xenética para a produción de 

anticorpos monoclonais. 

 Recoñece e valora as aplicacións da 

Inmunoloxía e enxeñaría xenética 

para a produción de anticorpos 

monoclonais. 

Páx. 442. 

Act. 26 

Páx. 443. 

Cadro 

informativo. 

Acts. 27 e 28 

Páx. 445. 

Act. 50 

CSC 

CCEC 

B5.10.2. Describe os problemas 

asociados ao transplante de órganos, e 

identifica as células que actúan. 

 Explica que problemas leva o 

transplante de órganos e identifica as 

células que actúan. 

Páx. 441. 

Act. 22. 

Saber facer 

CAA 

CSC 

CCEC 

B5.10.3. Clasifica e entende os tipos de 

transplantes, e relaciona os avances 

neste ámbito co impacto futuro na doazón 

de órganos, medula e sangue. 

 Clasifica os tipos de transplantes e 

establece a relación entre os avances 

neste ámbito e a importancia nun 

futuro da doazón de órganos. 

Páx. 440. 

Acts. 20 e 21 

CSC 

CCEC 



487 

 

 

OUTROS ELEMENTOS DA PROGRAMACIÓN 

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS 

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO 

 Modelo discursivo/expositivo. 

 Modelo experiencial. 

 Obradoiros. 

 Aprendizaxe cooperativa. 

 Traballo por tarefas. 

 Traballo por proxectos. 

 Outros. 

 Actividade e experimentación. 

 Participación. 

 Motivación. 

 Personalización. 

 Inclusión. 

 Interacción. 

 Significatividade. 

 Funcionalidade. 

 Globalización. 

 Avaliación formativa. 

 Outros. 

 Tarefas individuais. 

 Agrupamento flexible. 

 Parellas. 

 Pequeno grupo. 

 Gran grupo. 

 Grupo interclase. 

 Outros. 
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RECURSOS PARA 

A AVALIACIÓN 

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN 

 Observación directa do traballo diario. 

 Análise e valoración de tarefas 

especialmente creadas para a avaliación. 

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións). 

 Valoración cualitativa do avance individual 

(anotacións e puntualizacións). 

 Valoración cuantitativa do avance colectivo. 

 Valoración cualitativa do avance colectivo. 

 Outros. 

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da 

unidade. 

 Avaliación de contidos, probas 

correspondentes á unidade. 

 Avaliación por competencias, probas 

correspondentes á unidade. 

 Probas de avaliación externa. 

 Outros documentos gráficos ou textuais. 

 Debates e intervencións. 

 Proxectos persoais ou de grupo. 

 Representacións e dramatizacións. 

 Elaboracións multimedia. 

 Outros. 

Cualificación cuantitativa: 

 Probas de avaliación de contidos. 

Cualificación cualitativa: terá como clave 

para o diagnóstico a rúbrica correspondente á 

unidade. 

 Probas de avaliación por 

competencias. 

 Observación directa. 
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CONTIDOS 

TRANSVERSAIS 

Comprensión lectora. Texto inicio da unidade (páx. 428). Ciencia na túa vida: Como se propagou a enfermidade da sida polo mundo? (páxinas 

446 e 447). Perfil do alergólogo (páxina 447). 

Expresión oral e escrita. Para comezar (páxina 429). Explicar en que se diferencian os autoantíxenos e os heteroantíxenos e que se entende 

por mimetismo molecular (páxina 430). Explicar que son as moléculas HLA e que relación teñen cos procesos de autoinmunidade (páxina 431). 

Explicar en que consiste o choque anafiláctico e que se entende por hipersensibilidade retardada (páxina 433). Explicar que se entende por 

inmunodeficiencia e cales son as principais causas da inmunodeficiencia conxénita (páxina 434). Explicar de que maneiras pode unha persoa 

infectarse co virus da sida (páxina 436). Explicar cales son os axentes antirretrovirais e Cales son as principais manifestacións da fase 

sintomática da sida (páxina 437). Explicar a diferenza entre a radioterapia e a quimioterapia (páxina 439). Explicar que é o rexeitamento 

hiperagudo e a que se debe (páxina 441). Explicar que misión ten o interferón na terapia contra o cancro e indicar algúns métodos utilizados 

para tratar os fenómenos de autoinmunidade (páxina 442). 

Comunicación audiovisual. Contidos (páxina 429). Cadros explicativos do contido da unidade: Principais enfermidades de autoinmunidade e 

mecanismo de desmielinización causante da esclerose múltiple (páxina 431). Proceso de hipersensibilidade inmediata (páxina 432). Proceso de 

hipersensibilidade retardada (páxina 433). Mecanismo de acción do VIH (páxina 435). Evolución da sida (páxina 436). Proceso de 

desenvolvemento dun tumor (páxina 438). Procesos de destrución das células nos tecidos trasplantados (páxina 441). Enfermidades tratadas 

con soros (páxina 443). Imaxes, debuxos e gráficas explicativos da unidade (páxina 428): Corte histolóxico do timo (páxina 430). Virus da sida 

(páxina 435). Manchas típicas violetas do sarcoma de Kaposi (páxina 437). Tumor maligno producido por un virus (páxina 438). Diferenza entre 

os antíxenos de superficie dunha célula normal e unha cancerosa (páxina 439). Fases e procesos que ocorren durante o rexeitamento dun 

órgano trasplantado (páxina 440). Antíxenos tumorais (páxina 442). 

O tratamento das Tecnoloxías da Información e da Comunicación. Procura de información acerca de cales son os principais tipos de 

órganos, tecidos e células que se trasplantan (páxina 440) e sobre a vacina tripla vírica e indica en que consiste e cando debe administrarse 

(páxina 445). 

Emprendemento. Analizar o tratamento de transplantes (páxina 441). Ciencia na túa vida: Como se propagou a enfermidade da sida polo 

mundo? (páxinas 446 e 447). 

Valores persoais. Perfil do alergólogo (páxina 447). 
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16.- A AVALIACIÓN NO BACHARELATO 
 

 

16.1. BACHARELATO 1º CURSO 
 

16.1.1. INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por medio de: 

 

 A observación directa, que permítenos medir: 

 

                      -o seu grao de esforzo e interese 

                      -a súa participación en: coloquios, traballos, exercicios, plantexamento de dúbidas, etc. 

 

 O control das actividades escolares: 

 

                        - Resolución de exercicio 

                        - Confección de esquemas 

                        - Desenvolvemento de traballos 

                        - Praticas  no laboratorio 

 b) A corrección das probas escritas elaboradas ao longo do curso. 

Os exámes escritos constarán de preguntas variadas, co fin de que todos os alumnos podan reflectir de forma axeitada as súas 

destrezas de aprendizaxe e comprensión, como: 

 

  Preguntas tipo tema 

  Preguntas tipo test 

  Preguntas de verdadeiro e falso 

  Preguntas de diferenzas e semellanzas 

  Preguntas de relacionar con frechas columnas de terminos 

  Definicions 

  Cuestions breves 
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  Interpretacion ou elabaración de debuxos, figuras, graficos, esquemas... 

 

Nos exames valórase o grao de consecución dos obxectivos mínimos propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos 

conceptos (CONTIDOS MÍNIMOS) básicos incluidos na programación. 

 

 

16.1.2 CRITERIOS DE CUALIFICACION  PARA BIOLOXÍA-XEOLOXÍA E ANATOMÍA APLICADA 

 

Faranse 2 exames por avaliación. 

  

 Nota da avaliación: 

 

          -O 80 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción que nunha delas teña unha 

          nota inferior a 4). 

          -O 20% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e progreso do alumno (observación 

          directa e control das actividades escolares).  

 

 Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de recuperación que incluirá toda a 

          materia desa avaliación. O alumnado será informado da puntuación acadada. 

 

 A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5 ,a excepción de que nunha delas teña 

          unha nota inferior a 4, e nese suposto, a nota final será insuficiente. 

 

 Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán unha nova posibilidade de recuperar a 

          materia cualificada cun insuficiente. 

 

 Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de recuperación  ( tamén en xuño) que abrangue todos os 

contidos. En dita recuperación os alumnos deberán superar unha proba escrita de contidos mínimos. 
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16.1.3. CRITERIOS DE CUALIFICACION  PARA CULTURA CIENTÍFICA 

 
 Nota da avaliación: 

  

 -O 70% da nota obterase da media das probas escritas realizadas (a excepción que nalgunha delas teña unha nota inferior a 3,5) 

 -O 20% da nota será o resultado do control das actividades escolares (apartado 4.1. a). Terá relevancia a realización de 

traballos, feitos individualmente ou en grupo (terase en conta a calidade dos proxectos, dos textos e das ilustracións, a variedade das 

fontes, o rigor científico, a entrega no prazo indicado, a capacidade de análise e síntese, a capacidade crítica, etc...) así como a exposición 

dos mesmos (a capacidade discursiva, a linguaxe utilizada, etc...). Tamén se valorará cos alumnos se informen e se interesen polas 

noticias sobre aspectos científicos que acontezan ao longo do curso. 

 -O 10% restante valorarase por medio da observación directa (apartado 4.1. a). 

 

 Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de recuperación que incluirá toda a 

          materia desa avaliación. O alumnado será informado da puntuación acadada. 

 

 A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5 ,a excepción de que nunha delas teña 

          unha nota inferior a 4, e nese suposto, a nota final será insuficiente. 

 

 Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán unha nova posibilidade de recuperar a 

         materia cualificada cun insuficiente. 

 

 Os alumnos/as suspensos en xuño realizarán a proba de recuperación  ( tamén en xuño ) que abrangue todos os 

contidos. En dita recuperación os alumnos deberán superar unha proba escrita de contidos mínimos. 
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*Observacións para tódolos alumnos de 1º de bacharelato: 

 

-No caso de que un alumno/a perda o dereito á avaliación continua, realizarase unha proba escrita sobre todos os contidos da 

avaliación, ao mesmo nivel que no grupo de referencia. Asemade, no caso de que existan traballos obrigatorios, tamén deberán ser 

presentados. 

Dado que houbo unha perda do dereito á avaliación contínua, si contarán os traballos realizados aos que se fai referencia no apartado 

anterior, pero non as probas escritas que tivera realizado. 

 

-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados coa nota numérica de 0 nese exame, excepto cando 

presenten xustificantes da súa ausencia: 

 

- Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación 

- Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por coincidir coa data fixada de exame, aportando 

xustificación. 

 

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido empregando información extraordinaria dos contidos do 

exame, mediante “chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben reciba axuda oral doutro membro do 

alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou escrita, a 

outro alumno. 
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16.2. BACHARELATO 2º CURSO (BIOLOXÍA): 

 
 

INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN  

 

 

 a) A análise continuada das actitudes e progreso do alumno por medio de: 

 

 A observación directa, que permítenos medir: 

 

                      -o seu grao de esforzo e interese 

                      -a súa participación en: exercicios, plantexamento de dúbidas. 

 

 O control das actividades escolares: 

 

                        - Resolución de exercicio 

                        - Confección de esquemas 

                        - Desenvolvemento de traballos 

                        - Praticas  no laboratorio 

 

 b) A corrección das probas escritas  

 

 c) O seguimento dos traballos prácticos obrigatorios  

 

   

Nos exames se valora o grao de consecución dos obxectivos mínimos propostos no respectivo nivel (adquisición comprensiva dos 

conceptos (CONTIDOS MÍNIMOS) básicos incluídos na programación. 
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CRITERIOS DE CUALIFICACION 

 

 

 Faranse, como mínimo, 2 exames por avaliación e cada exame adecuarase ao modelo de exame ABAU. 

 

 Nota da avaliación: 

 

          -O 90 % da nota será a media das probas escritas realizadas (a excepción que nunha delas teña unha 

          nota inferior a 4). 

          -O 10% da nota será o resultado da análise continuada das actitudes e progreso do alumno (observación 

          directa e control das actividades escolares) e da valoración dos traballos prácticos obrigatorios.  

 

 Se a nota da avaliación é inferior a 5 o alumno/a terá un exame de recuperación que incluirá toda a 

          materia desa avaliación. O alumnado será informado da puntuación acadada. 

 

 A nota final será a media das tres avaliacións, tendo que acadar un 5, a excepción de que nunha delas teña 

          unha nota inferior a 4, e nese suposto, a nota final será insuficiente. 

 

 Antes de rematar o curso haberá un exame final onde os alumnos terán unha nova posibilidade de recuperar a 

          materia cualificada cun insuficiente. 

 Para subir nota será imprescindible presentarse ao exame final de toda a materia que se levara a cabo a final de curso. O 

          alumnado poderá presentarse voluntariamente e decidir si entrega ou non o seu exame a profesora para ser cualificado. 

 

 Os alumnos/as suspensos en maio realizarán a proba de xuño que abrangue todos os contidos.  

          O modelo de exame se axustará de novo ó das probas ABAU. 
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*Observacións: 

 

-No caso de que un alumno/a perda o dereito á avaliación continua, realizarase unha proba escrita sobre todos os contidos da 

avaliación, ao mesmo nivel que no grupo de referencia. Asemade, no caso de que existan traballos obrigatorios, tamén deberán ser 

presentados. 

Dado que houbo unha perda do dereito a avaliación continua, si contarán os traballos realizados aos que se fai referencia no apartado 

anterior, pero non as probas escritas que tivera realizado. 

 

-Os alumnos que non se presenten as probas propostas serán cualificados coa nota numérica de 0 nese exame, excepto cando 

presenten xustificantes da súa ausencia: 

 

- Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación 

- Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inescusable por coincidir coa data fixada de exame, aportando 

xustificación. 

 

-Cando nunha proba escrita, algún membro do alumnado sexa sorprendido empregando información extraordinaria dos contidos do 

exame, mediante “chuletas”, follas escritas que ben leve consigo ou lle pase outra persoa, ou ben reciba axuda oral doutro membro do 

alumnado, será avaliado cunha nota de 0. Así mesmo, recibirán tamén unha nota de 0 os alumnos que faciliten axuda, ben oral ou escrita, a 

outro alumno. 

 
 
         

16.3. RECUPERACIÓN MATERIAS PENDENTES 

      
 
Para as materias pendentes a profesora de cada grupo, en coordinación coa Xefa de Departamento, proporá aos alumnos/as, que teñan a materia 

pendente, a realización dun exame cada trimestre (se dividen os contidos da materia en tres bloques). A nota resultante será a media das 
cualificacións acadadas. Se o alumno ten as tres avaliacións aprobadas (media 5), terá a materia superada. Se nalgunha  das tres non acadou  unha 
nota superior a 4, non se lle faría a media e, polo tanto, estaría suspenso. 

 
A profesora do grupo verificará a progresión do alumno/a durante o curso e o axudará resolvendo as dúbidas que este lle formule. 
 
En calquera caso, os alumnos teñen a opción de realizar unha proba global que terá lugar no mes de abril.  
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        4ª PARTE  
 
 

 

17. MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE 
 

Ao longo do curso, tratarase de detectar aos alumnos/as con maiores  dificultades e poñer os medios necesarios para reforzar o traballo 

de aula. As medidas que se adoptarán dirixidas a favorecer a adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo. 

 

Adaptacións Curriculares significativas 

O Departamento ira facendo, en colaboración  co departamento de Orientación do Centro, as Adaptacións Curriculares Individualizadas  

pertinentes tanto para aqueles alumnos que presentan limitacións de natureza física, psíquica ou sensorial, coma ós que posúen un historial 

escolar de desmotivación, desinterese e rexeitamento. Estas adaptacións tentarán ofrecer un currículo equilibrado e relevante ós alumnos con 

necesidades educativas especiais. 

A manera de proceder nestes casos será a seguinte:  

 

1.- Determinar o nivel de competencia curricular: para iso hai que determinar o que o alumno/a é capaz de facer, con ou sen axuda, en 

relación cos criterios de avaliación máis significativos de ciclos anteriores ou do actual, segundo cada caso, especificando, se é posible o tipo 

de axuda necesaria. A partir da información obtida determinarase que obxectivos e contidos do ciclo avaliado teñen conseguidos e cales 

deberían ser incluídos na adaptación curricular.  

2.- Establecemento das adaptacións: en función da información obtida procederase a realizar as adaptacións nos obxectivos, contidos 

mínimos e criterios de avaliación.  

3.- Adaptación na metodoloxía e os materiais: o departamento seleccionará aqueles materiais que mellor se adapten ás características do 

alumno/a.  

Respecto da metodoloxía a aplicar asesorarémonos no Departamento de Orientación para establecer distintas metodoloxías e formas de 

traballar con estes alumnos.  
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18.-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES PARA O CURSO 2021-2022 
 
 

  O departamento de Bioloxía e Xeoloxía aposta claramente pola realización de actividades complementarias e 
extraescolares como adición perfecta ás clases teóricas impartidas nas aulas. Este ano debido a situación de 

pandemia de COVID 19 que estamos a vivir algunhas das actividades que se realizaban en anos anteriores non se 
programan para o presente curso 

 

 
 Cursos 1º E.S.O.: 

 
 Saída didáctica á paisaxe natural en colaboración cos departamentos de Historia e Educación Física: 

“Coñecer a nosa contorna”. 
 

 
 Cursos 3º E.S.O.: 

 
 “Saída xeolóxica por Ourense e arredores” dirixida por un xeólogo galego (Eduardo González), se é posible 

en colaboración co departamento de Xeografía e Historia, descubrindo a nosa riqueza patrimonial. 
 Participación nas actividades de conmemoración co día da Ciencia en Galego. 

 
 

 Curso 4º E.S.O.: (Bioloxía e Xeoloxía) 

 
 Participación no programa didáctico “Proxecto Ríos” (Este ano pola normativa COVID organizaremos do 

seguinte xeito: un dos grupos se desprazará ao río Loña para traballar a campaña de outono e a campaña 
de primavera a realizará o alumnado do outro grupo. 

 



499 

 

 

 Algunha actividade solicitada e concedida polo Concello de Ourense como “Visita a ETAP/EDAR”  
 

 Participación nas actividades de conmemoración do día da Ciencia en Galego 
 

 
 

 Curso 1º BACHARELATO (Bioloxía e Xeoloxía): 
 

 “Saída xeolóxica por Ourense e arredores” dirixida por un xeólogo galego (Eduardo González), en 

colaboración co departamento de Xeografía e Historia, descubrindo a nosa riqueza patrimonial. 
 

 
 

 Curso 1º BACHARELATO (Anatomía Aplicada): 
 

 “Sesións prácticas para traballar a conciencia corporal e os factores do movemento” Impartidos por  
profesionais destes ámbitos.  

 
 Participación nas actividades de conmemoración do día da Ciencia en Galego 

 
 

 
 

 

 
 Curso 1º BACHARELATO (Cultura Científica): 

 
 Algunha actividade organizada desde o Concello de Ourense, ou por outro organismo público ou 

privado, e que consideremos adecuada para este nivel e materia.  
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 Curso 2º BACHARELATO (Bioloxía): 

 
 En Bioloxía de 2º de Bacharelato, non se realizará ningunha actividade específica desta materia. A 

razón é o calendario fixado pola CIUGA para a realización das probas ABAU. 
 

 
Ademáis do mencionado, outras actividades que poidan xurdir de interese para o alumnado deste Departamento 

ao longo do curso 2021 – 2022. 
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19.-INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PRÁCTICA DOCENTE 
 

INDICADORES DE LOGRO / VALORACIÓN 1 2 3 4 

                    A) ORGANIZACIÓN DA  AULA     

1. Disposición flexible das mesas     

2. Traballo individual e en grupo     

3. Localización idónea dos recursos     

4. Interese e orde na aula     

5. Preséntanse actividades que aseguran a adquisición dos obxectivos didácticos previstos e as 

habilidades e as técnicas instrumentais básicas. 

    

6. Emprego de recursos didácticos variados (audiovisuais, informáticos, técnicas de aprender a 

aprender, etc.), tanto para a presentación dos contidos como para a práctica dos alumnos 

    

7. Existe equilibrio entre as actividades individuais e os traballos en grupo.     

Observacións: 

INDICADORES DE LOGRO / VALORACIÓN 1 2 3 4 

                        B) PROGRAMACIÓN     

1.Adecuación da programación ao proxecto educativo do centro     

2. Adecuación da programación ao proxecto curricular.     

3.Selección, secuenciación e  adecuación dos obxectivos e contidos (coñecementos, procedementos e 

actitudes)  ás características do alumnado. 
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4. Actividades de reforzo, desenvolvemento e ampliación.     

5. Atención á diversidade.     

6. Elaboración coordinada da programación con outros departamentos.     

7. Inclusión de elementos transversais.     

Inclusión de actividades de igualdade de xénero.     

Observacións: 

 

 

 

INDICADORES DE LOGRO / VALORACIÓN 1 2 3 4 

                        C) ACTIVIDADE DOCENTE     

1. Conexión con coñecementos previos     

2.Funcionalidade da aprendizaxe e relación con situacións e problemas reais.     

3. Emprego de técnicas metodolóxicas variadas: expositiva, investigadora, etc.     

4. Aproveitamento dos recursos do entorno.     
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5. Emprego de medios técnicos / audiovisuais.     

6. Uso da biblioteca do centro.     

7. Programación de actividades extraescolares e complementarias     

8. Realización da actividade docente tomando como referente o proxecto curricular de etapa e a 

programación da área. 

    

9. Planificación da actividade educativa de forma coordinada co resto do profesorado que integra o 

equipo educativo que imparte clases ao alumnado. 

    

10.facilítanse ao alumnado estratexias de aprendizaxe: como solicitar axuda, como buscar fontes de 

información , pasos necesarios para resolver problemas, etc. 

    

Observacións: 

 

INDICADORES DE LOGRO / VALORACIÓN 1 2 3 4 

                        D) AVALIACIÓN     

1. Avaliación inicial     

2. Especificación dos  criterios, procedementos e instrumentos de avaliación e autoavaliación 

empregados. 

    

3. Avaliación das competencias básicas.     
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4. Frecuencia na corrección de cadernos e traballos do alumnado.     

5. Emprego da autoavaliación do alumnado     

6. Adecuación dos criterios e indicadores de avaliación empregados     

Observacións: 

 

 
 
Valoración: 

 1: non     2 e 3: matizan o si e non     4: si 
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20.-INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR A PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

 

A avaliación é un instrumento para repensar se o programado vai por bo camiño. Ela é unha parte substantiva do proceso de ensino-

aprendizaxe e posibilita obter información sobre as prácticas pedagóxicas para melloralas. 

Ao considerar a relación entre as tarefas e decisións non só estamos en condicións de valorar o proceso de ensino-aprendizaxe 

globalmente, senón que ademais podemos identificar logros e detectar posibles causas de desvíos có propósito de deseñar estratexias 
para superar os problemas e afianzar os logros. 

 

 Dispositivos para realizar unha avaliación do desenvolvemento da programación. 

 

 1- Lista de control: 

 

AVALIACIÓN                        TEMA - 

Consecución dos 
obxectivos 

SI NON  

1    

2    

3    

4    

5    

6    
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Procedementos propostos RESULTADO 
+ 

RESULTADO 
- 

NON SE LEVOU A CABO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

ASPECTOS A RESALTAR 

 

 

ASPECTOS A MELLORAR 

 

 

DIFICULTADES 
OBSERVADAS 

 

 

OBSERVACIÓNS  

 

 Ao finalizar cada tema cada profesor do departamento levará a cabo o seguinte análise: 

 Ao finalizar cada avaliación o alumnado levará a cabo a seguinte análise: 
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AVALIACIÓN 

Consecución dos 
obxectivos 

SI NON  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

Procedementos propostos RESULTADO 
+ 

RESULTADO 
- 

1   

2   

3   

4   

5   

6   
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ASPECTOS A RESALTAR 

 

 

ASPECTOS A MELLORAR 

 

 

DIFICULTADES 
OBSERVADAS 

 

 

OBSERVACIÓNS 

 

 

 

 

 

2- A escala de valoración: similar á lista de control pero acompáñase por unha ponderación que permita observar o grao en que se 
presenta o aspecto avaliado. Esta será de carácter numérico (escala de 0 a 5). Despois de completar a autoavaliación,os 
profesores do departamento reunirase para avaliar conxuntamente o traballo, cada trimestre. 

3- Revisión da programación e a memoria do curso académico anterior. 

4-Observación dos resultados académicos dos alumnos. 
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21.-CRITERIOS PARA A REVISIÓN E AVALIACIÓN DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
 

1. A programación inclúe o ensino da área en tódolos cursos nos que se imparte 

Inclúe os obxectivos xenerais en tódolos ciclos e cursos que a compoñen. 

2. Inclúe os contidos relativos a conceptos, procedementos e actitudes en cada un dos cursos 

3. Inclúe as competencias a  acadar na materia  en cada un dos cursos 

4. Indícanse os criterios metodolóxicos de carácter xeral que se van  aplicar na  área a tódolos cursos 

5. Inclúe os criterios xenerais de avaliación que  se van  aplicar en cada curso 

6. Indícanse os libros de texto a utilizar polo alumnado 

7. Existe un apartado relativo as medidas de atención a diversidade         

8. Establécense  criterios para a organización e desenrolo das actividades de apoio educativo. 

9.  Establécense criterios para a elaboración e aplicación dentro da área das Adaptacións Curriculares 

10. Especifícanse as medidas educativas complementarias dirixidas ao alumnado coa materia non superada no curso anterior 

11. Concrétanse os instrumentos e procedementos que se utilizarán para avaliar a aprendizaxe do alumnado. 

12. Especifícanse os procedementos e  instrumentos que se utilizarán para avaliar o alumnado os que no se poida aplicar a avaliación continua 

13. Especifícanse   os instrumentos e procedementos previstos para avaliar a práctica docente e a propia programación 

14. Indícanse os criterio de  cualificación que se van a aplicar 

15. Especifícanse   os aprendizaxes básicos ou  criterios de avaliación mínimos para obter la cualificación positiva  na área en cada uno dos cursos 

16. Inclúese una relación das actividades complementarias e extraescolares que vanse  desenrolar 

17. Recóllense as variacións que algún profesor decidiu introducir con respecto a  programación xeneral  

18. A programación respecta as directrices establecidas por la CCP 

19. A programación é   consecuencia do traballo conxunto do departamento             

20. A programación asegura una adecuada continuidade  entre o primeiro e  segundo ciclo da E.S.O. 

21. A programación asegura una adecuada continuidade entre a materia do terceiro e cuarto curso da E.S.O. 

24. Asegura una adecuada coherencia entre o  traballo dos profesores dun mesmo curso 

25 .Os distintos apartados da programación gardan coherencia coas decisións e directrices 

xenerais do Proxecto Curricular : 
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 a) Coas directrices sobre obxectivos xenerais 

 b) Coas directrices sobre avaliación 

 c) Coas directrices sobre metodoloxía didáctica 

 d) Coas directrices sobre atención a  diversidade 

 
26. Axústase aos grupos para os que se programou 

 

27. Respecta a coherencia interna da materia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. MODIFICACION DA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA EN CASO DE 
CONFINAMENTO  
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ESO E 1º DE BACHARELATO 

 

I. Addenda cas modificacións precisas para poder proporcionar no curso 2020/21 unha modalidade de ensinanza:  

 

                II.A-Telemática 

                II.B-1 Mixta (presencial + telemática para a totalidade do alumnado) 

                II.B-2 Mixta (presencial para uns + telemática para a outros) 

 

 
 

II.A-  MODALIDADE  DE ENSINANZA TELEMÁTICA 

 

 

1. Contidos  mínimos 

Eliminación ou flexibilización de 
contidos mínimos 

Seguiranse os contidos mínimos que figuran na programación do departamento. En canto a flexibilización verase en 
función da situación que se presente xa que son moitos os factores a ter e conta: tempo, resposta do alumnado, 
evolución dos distintos grupos… 
Ademais haberá que ter en conta as indicacións das autoridades educativas. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

1-Procedementos:   Tentarase levar a cabo a través da plataforma virtual e cos recursos dixitais dispoñibles 

2-Instrumentos: 
Na medida do posible, probas escritas que avaliarán conceptos e procedementos e que terán un peso na avaliación dun 80%. 

Tarefas de traballo cooperativo adaptado á normativa COVID que terán un peso dun 15% na avaliación. 

Traballo diario do alumnado con entrega puntual de tarefas encomendadas, cun peso dun 5% na cualificación final 

 

Cualificación final 

Os criterios establecidos na programación didáctica do departamento 

 

Proba extraordinaria 
de xuño 

 Os mesmos criterios que para a proba ordinaria de xuño 

  Pendentes         Levaranse a cabo os sexames orrespondentes de xeito telemático. 
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2. Metodoloxía   

Actividades  

 
Clases online seguindo o horario que para a materia estableza a xefatura de estudos do centro. Resolución de 
exercicios prácticos propostos pola profesora da materia xa que non se traballa a materia con libro de texto. O 
alumnado será informado da data límite de presentación dos mesmos.  
As dúbidas resolveranse a través do sistema de mensaxería da aula virtual, correo electrónico ou calquera outro 
medio que a profesora dispoña para tal fin. 

Plataformas e recursos dixitais        Videoconferencia (ciscowebex), aula virtual (na web do centro) e correo electrónico 

Outros recursos e materiais Power point, esquemas, artigos, vídeos, láminas, debuxos, etc  

Problemas de conectividade 
O profesorado,  en colaboración cos titores, o departamento de orientación e o equipo directivo,  intentará 
resolver os problemas  que poidan aparecer neste sentido  

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O alumnado e as súas familias serán informados sempre que o soliciten ou ben a través da aula virtual á que se 
accede dende a páxina web do centro 

Publicidade  Publicación  e actualización na páxina web do centro. 
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II.B -1ª MODALIDADE  DE ENSINANZA MIXTA  (TELEMÁTICA  + PRESENCIAL PARA A TOTALIDADE DO ALUMNADO) 

 

No noso Centro non se contempla esta posibilidade. 

 

II.B- 2ª MODALIDADE  DE  ENSINANZA MIXTA  (TELEMÁTICA  PARA  ALGUNH@S ALUMN@S  E  PRESENCIAL PARA O 

RESTO ) 

1. Contidos mínimos 

Eliminación ou flexibilización de 
contidos mínimos 

Esta modalidade pode ter lugar no caso de que algún alumno/a resulte confinado dentro dun grupo e teña que ter 
unha ensinanza telemática por parte da profesora 
 

 
-1ª Avaliación: 
 
-2ª Avaliación: 
 
-3ª Avaliación: 
 
Se algún alumno/a resultase confinado ou tivese que estar en recuperación un período longo de tempo, podería 

Os contidos mínmos serán os 

mesmos que para a ensinanza 

presencial 

 



515 

 

 

 

 

 

 

aplicárselle e de xeito excepcional os mesmos criterios que os expostos para a ensinanza telemática.  

2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: para o alumnado presencial os mesmos cos indicados no primeiro parágrafo. Para o alumnado que 
reciba ensinanzas telemáticas serán clases online e exercicios tamén en liña 

 

Instrumentos: para o alumnado presencial os indicados anteriormente e para o alumnado en liña, se proporcionará 
material e ordenador para poder levar a cabo as aulas telematicamente.  

Cualificación final 

 
O mesmo criterio que no primeiro caso. Pode ser que o alumnado confinado teña que facer probas en liña.  Veríanse 
as súas dispoñibilidades e como se resolvería a situación. 

Proba extraordinaria de xuño 

 
O mesmo criterio que no primeiro caso. Pode ser que o alumnado confinado teña que facer probas en liña.  Veríanse 
as súas dispoñibilidades e como se resolvería a situación. 
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      Pendentes Levaranse a cabo os exames correspondentes de xeito telemático. 

3. Metodoloxía   

Actividades  

 
O alumnado presencial sen cambios e o alumnado online recibirá actividades en liña para a súa realización. Entregará 

posteriormente estas actividades que serán corrixidas pola profesora. As actividades deberán ser sempre 
entregadas en prazo, salvo que por causa xustificada o alumnado non o puidese facer.  

 
 
 

Plataformas e recursos dixitais 

 
Ciscowebex xunta e aula virtual (na web do Centro) e correo electrónico u outro sistema de mensaxería.  
 
 

Outros recursos e materiais 

 
Vídeos de interese, páxinas web de interese… 
 
 

Problemas de conectividade 
O profesorado,  en colaboración cos titores, o departamento de orientación e o equipo directivo,  intentará 
resolver os problemas  que xordan.  
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2º DE BACHARELATO 

II.A-  MODALIDADE  DE ENSINANZA TELEMÁTICA 

Información ao alumnado e ás 
familias 

O alumnado e as súas familias serán informados sempre que o soliciten ou ben a través da aula virtual á que se 
accede dende a páxina web do centro 

Publicidade Publicación  e actualización na páxina web do centro. 

1. Contidos  mínimos 

Eliminación ou flexibilización de 

contidos mínimos 

-1ª Avaliación: 

 

-2ª Avaliación: 

 

-3ª Avaliación: 

 

-Por agora non haberá modificaciós neste apartado. Chegado o momento, o currículo adaptarase segundo o 

tempo de docencia non presencial, as instrucións da CIUGA  e outras circunstancias. 
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1. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

1-Procedementos: os habituais de levar a cabo 2/3 exames por avaliación seguindo o modelo ciuga 

2-Instrumentos: exames teóricos segundo o modelo proposto polo grupo de traballo (ciuga). Contemplarase a posibilidade 

de facelos escritos como no caso da ensinanza presencial avisando ao alumnado coa antelación suficiente.  

Cualificación final 

 A media dos exames tendo ademais en conta o contemplado por asistencia, traballo diario, etc… tal e como figura na 

programación didáctica deste departamento 

Proba extraordinaria 

de xuño 

Os mesmos criterios e esquema que para a proba ordinaria de maio 

  Pendentes         Terán que facer o exame corresondente de xeito telemático 
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2. Metodoloxía   

Actividades  

 

Clases online seguindo o horario que para a materia estableza a xefatura de estudos do centro. Resolución de 

exercicios prácticos propostos pola profesora da materia xa que non se traballa a materia con libro de texto. 

Preferentemente traballarase a resolución dos exercicios de pasados exames das ABAU.  O alumnado será informado 

da data límite de presentación dos mesmos.  

As dúbidas resolveranse a través do sistema de mensaxería da aula virtual, correo electrónico ou calquera outro 

medio que a profesora dispoña para tal fin.  

Prataformas e recursos dixitais 
Ciscowebex, aula virtual, correos electrónicos, etc. 

 

Outros recursos e materiais 
 

Powerpoint, esquemas, vídeos, artigos xornalísticos, etc. 

Problemas de conectividade 
O profesorado,  en colaboración cos titores, o departamento de orientación e o equipo directivo,  intentará 

resolver os problemas  que xordan.  
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II.B -1ª MODALIDADE  DE ENSINANZA MIXTA  (TELEMÁTICA  + PRESENCIAL PARA A TOTALIDADE DO ALUMNADO) 

No noso Centro non se contempla esta posibilidade. 

 

II.B- 2ª MODALIDADE  DE  ENSINANZA MIXTA  (TELEMÁTICA  PARA  ALGUNH@S ALUMN@S  E  PRESENCIAL PARA O 

RESTO ) 

3. Información e publicidade 

Información ao alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informados sempre que o soliciten ou ben a través da aula virtual á que se 

accede dende a páxina web do centro 

Publicidade  Publicación  e actualización na páxina web do centro. 

1. Contidos mínimos 

Eliminación ou flexibilización de 

contidos mínimos 
 
Esta modalidade pode ter lugar no caso de que algún alumno/a resulte confinado dentro dun grupo e teña que ter 
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unha ensinanza telemática por parte da profesora 

 

-1ª Avaliación: 

 

-2ª Avaliación: 

 

-3ª Avaliación: 

 
Se algún alumno/a resultase confinado ou tivese que estar en recuperación un período longo de tempo, podería 

aplicárselle e de xeito excepcional os mesmos criterios que os expostos para a ensinanza telemática.  

Os contidos mínmos serán os 

mesmos que para a ensinanza 

presencial 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos: se empregarán os mesmos que para o caso anterior con todo o alumnado presencial. No caso de 

que algún alumno/a non puidese asistir aos exames programados por atoparse confinado/a faría o exame 

telematicamente 

 

Instrumentos: os mesmos, modelos de exames da ciuga máis ter en conta o traballo persoal e diario e a asistencia 

Cualificación final 

 

A media dos exames tendo ademais en conta o contemplado por asistencia, traballo diario, etc… tal e como figura na 

programación didáctica deste departamento 

Proba extraordinaria de xuño 

 

O mesmo que para a proba ordinaria de maio 

      Pendentes Terán que facer o exame correspondente de xeito telemático 
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3. Metodoloxía   

Actividades  

 

O alumnado presencial sen cambios e o alumnado online recibirá actividades en liña para a súa realización. Entregará 

posteriormente estas actividades que serán corrixidas pola profesora. As actividades deberán ser sempre 

entregadas en prazo, salvo que por causa xustificada o alumnado non o puidese facer.  

 

 

Os exercicios serán de pregunta e resposta como figura na páxina da ciuga 

 

 

Prataformas e recursos dixitais 

 

Correo electrónico e aula virtual para envío, recepción e corrección dos exercicios e ciscowebex 

 

 

Outros recursos e materiais 
 

Powerpoint, esquemas, vídeos, artigos xornalísticos, etc. 

Problemas de conectividade 
O profesorado,  en colaboración cos titores, o departamento de orientación e o equipo directivo,  intentará 

resolver os problemas  que xordan.  
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 Ourense a 15 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo. Francisca García Pereira                               Rosa González Conde                              Teresa Pérez Salgado 

Información ao alumnado e ás 

familias 

O alumnado e as súas familias serán informados sempre que o soliciten ou ben a través da aula virtual á que se 

accede dende a páxina web do centro ou correo electrónico 

Publicidade Publicación  e actualización na páxina web do centro. 


