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1.-INTRODUCCIÓ

a.-Justificació

Les programacions didàctiques  tenen com a finalitat:

● Facilitar la pràctica docent
● Assegurar la coherència entre els intencions educatives del professorat  i la posada en pràctica en  l'aula
● Servir com a instrument de planificació, desenrotllament i avaluació del procés d'ensenyança i aprenentatge
● Oferir el marc de referència més pròxim per a organitzar les mesures d'atenció a la diversitat
● Proporcionar elements d'anàlisi del projecte educatiu, de les concrecions dels currículums i de la mateixa pràctica docent.

b.-Contextualització

Al nostre centre es troben adscrits els alumnes  dels Col·legis públics Teixereta i Poeta Pla i Beltrà d' Ibi, així com els de la població de Tibi.
Ibi és una població industrialitzada on es treballa principalment en el sector del joguet, plàstic, gelat, metall...fet que ha propiciat la immigració de 
persones de diverses nacionalitats (destaquen Equador i Romania ), que s'han instal·lat al poble buscant treball. 

Algunes famílies presenten dificultats econòmiques i això s’haurà de tenir en compte a l’hora del possible treball telemàtic.
La nostra matèria en l' ESO s'imparteix en llengua valenciana, ja que s'utilitza com assignatura per a la incorporació progressiva al valencià en els grups
PIP, la qual cosa representa una certa dificultat per als nouvinguts. 

En general, tenim un alumnat  de nivell socioeconòmic mitjà i baix, però que no presenta tendència a la conflictivitat.

c.-Circumstàncies especials del curs 2020-21 derivades de  la COVID 19

En aquest curs, degut a la crisi  sanitària per la COVID 19, en la programació hem contemplat que podem trobar-se amb 3 escenaris possibles i
canviants : classes totalment presencials, part de les classes presencials i part telemàtiques o classes 100% telemàtiques. Per tant la programació
haurà de poder adequar-se a cada circumstància.



S’inicia el curs amb les classes 100% presencials, ja que s’han adequat tant els espais com l’organització per a complir les normes de seguretat front  la
COVID, per tant la programació principal està adequada a  les classes totalment presencials.

Si  la situació canvia i  es veiem en l’escenari  2 de  classes semipresencials,  en l’ANNEX I  queden reflexats els canvis  que es faran respecte a la
programació principal, on es reduiran alguns continguts, i es modificaran alguns aspectes metodològics així com els % assignats als criteris d’avaluació.

Si passem a l’escenari 3, d’esenyament telemàtic 100% , les modificacions queden reflexades en l'ANNEX II. 

d.-Components del departament

➢ Esther Sempere Leal, professora amb destinació definitiva que imparteix classe en els cursos:  1r  ESO A i 1r ESO V l’àmbit científic 

(ciències de la naturalesa, matemàtiques i tecnologia) 

➢ Carmen Aznar Flor, professora amd destinació definitiva, que impartix classe en el cursos: 3ºPMAR  l’àmbit científic (matemàtiques i 

ciències ), 1º Batxillerat A, (Biologia i Geologia ), 3r ESO A i B (Biologia i Geologia) i 4ºA(Biologia i Geologia)..

➢ Rosana Llorens Largo, professora amb destinació definitiva, que imparteix classe en  3r ESO M i V( Biologia-Geologia ),  4t ESO B/V 

( Biologia-Geologia) , 4t ESO  A/B/V ( Cultura científica ) , 1r Batxillerat A/B ( Anatomia aplicada) i 2n Batxillerat A (Biologia), a més de 

cap de departament. 

e.- Normes del departament

Davant certes situacions conflictives, es prendran les següents mesures:

➢ En les proves d'avaluació (escrites, orals, etc.) qualsevol alumne que utilitze mètodes il·lícits per a resoldre la prova (no els que li ha concedit 

el professor) podrà ser sancionat acadèmicament de la forma (qualificació, tasca, etc.) que el seu professor considere oportú.



➢ En el laboratori els alumnes deuen guardar el comportament propi de l'aula en què estan i són responsables del material que se'ls assigna. Per

tant, a aquells alumnes que pel seu comportament inadequat generen ruptures o desperfectes se'ls imposarà una sanció i tindran que abonar 

l'import del material danyat

2- Marc legislatiu

El curs es regeix per la llei  LOMCE a més de per les mesures legislatives que es  prenen per la crisi sanitària.

Les directrius d’aquesta programació venen determinades pel següent marc legislatiu:

El Reial Decret 1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l'Educació Secundària Obligatòria, aprovat  pel 

Ministeri de Educació, Cultura i esport (MEC), i publicat en el BOE el 3 de gener de 2015, està emmarcat en la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de 

desembre, per a la Millora de la qualitat Educativa ( LOMCE)

Decret 87/2015, pel que es regula l'ordenació i s’estableix el currículum d'Educació Secundària Obligatòria en la Comunitat Valenciana.

Decret 51/2018, de 27 d’abril, del Consell, pel qual es modifica el Decret 87/2015, pel qual estableix el currículum i desplega l’ordenació general

de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat a la Comunitat Valenciana. 

Resolució de 7 de juliol de 2016 per la qual es dicten instruccions sobre ordenació acadèmica i d’organització de l’activitat docent del centres 

de la CV.

Resolució de 29 de maig de 2020, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i Formació Professional, per la qual s’estableixen les directrius 

generals per a l’organització curricular del primer curs d’Educació Secundària Obligatòria per al curs 2020-2021.

3.- OBJECTIUS DE L’ETAPA RESPECTIVA VINCULATS AMB LA MATÈRIA O ÀMBIT

Els objectius generals d’etapa venen determinats a nivell estatal pel Reial Decret 1105/2014, pel que fa la nostra area al seu compliment, alguns

es treballaran fàcilment per les característiques de la pròpia matèria, altres per la metodologia de treball i alguns a través de la transversalitat.



a) Els objectius de l’ESO  

Els objectius de l’ESO venen establerts en l’article 11 del Reial Decret  1105/2014.

L’ESO contribuirà a desenvolupar les capacitats d'alumnes que els permeten: 

 a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la 
solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg afermant els drets humans i la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, 
com a valors comuns d'una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica. 
b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les 

tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal. 

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o 

per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que comporten discriminació entre homes i dones, així com 

qualsevol manifestació de violència contra la dona. 

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els 

prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes. 

e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una 

preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació. 

f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per a 

identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència. 

g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a 

aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en les dues llengües oficials , textos i missatges complexos, i iniciar-se en el 

coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura. 

i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera adequada. 

j) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, i també el patrimoni artístic i cultural. 

k) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar 

l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en 



tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, contribuint 

a la seua conservació i millora.

l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i 

representació

En l’àrea de Biologia es treballarà  els objectius de tipus actitudinals com el a), b), c) ,i d) a través del treball cooperatiu que fomenta la interacció i 
convivència entre els alumnes. 
Tant el treball individual com el grupal ajudaran a afianzar els objectius e) ,g) i h).
Els objectius f) i k) s’adquireixen amb facilitat amb els continguts treballats en  Biologia al correspondre a objectius propis de la ciència.
Pel que respecta al i), com que Biologia en el centre s’imparteix en valencià , fem la nostra contribució a l’aprenentatge de les llengües.
En quant als objectius j) i l) s’hauran de treballar a través de la transversalitat.

b) Els objectius de BATXILLERAT 

Els objectius de batxillerat venen establerts en l’article 25 del Reial Decret  1105/2014.

El batxillerat contribuirà a desenvolupar les capacitats d'alumnes que els permeten: 

a) Exercir la ciutadania democràtica, des d'una perspectiva global i adquirir una consciència Cívica responsable, inspirada pels valors de la Constitució 
espanyola i els drets humans, que fomenta l'administració en la construcció d'una societat justa i equitativa. 
b) Consolidar una maduresa personal i social que permet-los actuar de manera responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. (Preveure i
resoldre pacíficament els conflictes personals, familiars i socials. 
c) Promoure la igualtat efectiva de drets i oportunitats entre homes i dones, analitzar i valorar les desigualtats i discriminació i, en particular, violència 
contra les dones i promoure la igualtat real i no-discriminació de persones per qualsevol condició o circumstància personal o social, amb especial 
atenció a les persones amb discapacitat 
d) Reforçar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries per a la utilització eficaç d'aprenentatge i com a mitjà de 
desenvolupament personal. 
e) Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua i el castellà, en el seu cas, la llengua de la seva comunitat Autònoma. 
f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres. 
g) Utilitzar amb solvència i responsabilitat les tecnologies de la informació i la comunicació. 



h) Conèixer i valorar les realitats del món contemporani els antecedents històrics i els principals factors de la seva evolució. (Participar conjuntament 
en el desenvolupament i la millora del seu entorn social. 
i) Accedir als coneixements científics i tecnològics i dominar les habilitats bàsiques de la modalitat elegida.
j) Comprendre els elements i procediments fonamentals de la investigació i mètodes científics. (Conèixer i valorar críticament la contribució de la 
ciència i la tecnologia en el canvi de condicions de vida, així com reforçar la sensibilitat i el respecte a la mitjana ambient. 
k) Enfortir l'actitud emprenedora de creativitat, flexibilitat, iniciativa, treball en equip, confiança en un mateix i sentit critico. 
l) Desenvolupar la sensibilitat literària i artística, així com els criteris estètics ((, com a fonts de formació i enriquiment cultural. 
m) Utilitzar l'educació física i l'esport per fomentar el desenvolupament personal i social. 
n) Potenciar actituds de respecte i prevenció en l'àmbit de la seguretat viària.

Els objectius a), b) i c) s’aniran aconseguint amb la propia convivència del grups de treball i del grup classe. Els d), e), f) , g) , h) i k)  amb els treballs 
d’investigació i les exposicions orals dels resultats.

Els objectius i) i j) com corresponen al treball científic s’adquiriran fàcilment amb aquesta àrea.

Els l), m) i n) s'hauran de assolir amb la transversalitat.

4 -TRACTAMENT DE LES COMPETÈNCIES CLAU

 Es considera que les competències clau són aquelles que totes les persones necessiten per a la seua realització i desenvolupament personal, i també 

per a la ciutadania activa, la inclusió social i l’ocupació. S’hi distingeixen set competències clau essencials per al benestar de les societats europees, el 

creixement econòmic i la innovació.

A continuació s'enumeren les set competències clau del curriculum y es detalla  com són abordades des de  la nostra l’àrea:

● Comunicació lingüística (CL)

La contribució d’esta matèria a la competència en comunicació lingüística es realitza per mitjà de la transmissió d’idees i informacions sobre la 

naturalesa; en la construcció d'un discurs oral o escrit específic de la matèries científiques, dedicat a argumentar, analitzar, descriure, sintetitzar, 

justificar, concloure, etc.; en la utilització precisa dels termes; i en l’adquisició del vocabulari específic dels diferents nuclis temàtics, així com en els 

intercanvis comunicatius, en l’ús del debat, etc.

● Competència matemàtica , científica i tecnológica (CMCT) 



La utilització del llenguatge matemàtic és necessària per a quantificar els fenòmens naturals, analitzar les seues causes i conseqüències i expressar 
dades i idees sobre la naturalesa, alhora que proporciona contextos nombrosos i diversos que posen en joc els continguts associats a esta 
competència, donant sentit i funcionalitat a eixos aprenentatges. En les classes de ciències es pot afavorir la utilització adequada de les ferramentes 
matemàtiques, insistint en l’oportunitat del seu ús i en l’elecció precisa dels procediments . La propia assignatura al ser una ciència treballa de forma 
natural la competència científica. En el treball per projectes es fa ús de la tecnologia per a realitzar productes.

● Tractament de la informació i competència digital (CD)

És destacable la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’aprenentatge de les ciències, bé per mitjà de l’ús de ferramentes 

digitals de busca i visualització de la informació; bé per a elaborar i editar continguts digitals; per a comunicar-se, coordinar-se i compartir informació; 

per a col·laborar i construir un producte o meta col·lectiu o com a recurs procedimental o mètode específic en l’estudi d’alguns continguts, com és el 

cas dels laboratoris virtuals, que constitueixen un recurs que permet simular les condicions de treball d’un laboratori presencial superant algunes de 

les limitacions. En relació al tractament de la informació, és habitual en l’ensenyança de la matèria la utilització de diferents codis, formats i 

llenguatges comuns en els procediments científics, així com de determinades formes específiques per a la busca, recollida, selecció, processament de 

la informació i de presentació d'esta en diferents formes, verbal, numèrica, simbòlica o gràfica, com a esquemes, mapes conceptuals, taules, gràfics, 

etc. 

● Aprendre a aprendre (AA)

És fonamental en un aprenentatge al llarg de la vida, que requereix habilitats per a iniciar, organitzar i persistir en l’aprenentatge, contribueix esta 

matèria per mitjà de l’adquisició de les destreses científiques lligades a la mateixa naturalesa de la ciència, al caràcter temptatiu i creatiu del 

coneixement científic present no sols en àmbits acadèmics, sinó també en contextos no formals i informals, en temes com la salut i el medi ambient.

● Competències socials i cíviques (CSC)

Està lligada al paper de la ciència en la preparació de futurs ciutadans d’una societat democràtica per a la seua participació activa en la presa 

fonamentada de decisions, atès el paper que té la naturalesa social del coneixement científic.

● Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor (IE)



Per mitjà del desenrotllament de l’esperit crític, atès el paper que tenen la naturalesa social del coneixement científic, les implicacions i perspectives 

obertes per les investigacions realitzades i la presa fonamentada de decisions, de manera que el pensament hipotètic propi del quefer científic es pot, 

així, transferir a altres situacions

● Consciència i expressions culturals(CEC)

La contribució a la competència de consciència i expressions culturals es realitza a través del coneixement de les manifestacions culturals, la valoració 

de la seua diversitat i el reconeixement i respecte d’aquelles que formen part del patrimoni natural i cultural.

Per a una adquisició eficaç de les competències i la seua integració efectiva en el currículum, deuran dissenyar-se activitats d'aprenentatge integrades 

que permeten a l’alumnat avançar cap als resultats d’aprenentatge de més d’una competència al mateix temps. Per això el criteris d’avaluació vindran

condicionats per l’adquisició de competències

Competències en el batxillerat

Les distintes matèries del currículum de batxillerat contribueixen a desenrotllar, d'una banda, competències de caràcter comú que aprofundeixen en 

la maduresa intel·lectual, social i humana i, d'una altra, competències més específiques que permetran a l'alumnat incorporar-se a la vida activa i 

desenrotllar les habilitats necessàries per a accedir a l'educació superior. L'alumnat és competent quan és capaç d'utilitzar els conceptes, habilitats i 

actituds per a resoldre, produir o transformar la realitat. A través del currículum de batxillerat, l'alumne desenrotlla unes competències de caràcter 

comú i altres més específiques.

Dins de les primeres s'inclouen:

➢ Competència en comunicació lingüística.

➢ Tractament de la informació i competència digital.

➢ Competència social i ciutadana.

➢ Autonomia i esperit emprenedor.

I entre les específiques, associades a cada una de les modalitats, estan:

➢ Competència científica i tecnològica.

➢ Competència social i científica.

➢ Competència cultural i artística.



●Competència en comunicació lingüística.

La comunicació és l'habilitat per a comprendre, expressar i interpretar pensaments, sentiments i fets, tant de forma oral com escrita. La competència 

comunicativa en el batxillerat enriqueix l'alumnat que té ara la possibilitat de millorar les habilitats lingüístiques, ampliant el vocabulari i la gramàtica 

funcional, i posant-la al servici de les cinc destreses que estableix el marc comú europeu de referència per a les llengües: escoltar, parlar, conversar, 

llegir i escriure.

La competència per a escoltar i comprendre missatges orals i escrits cada vegada més complexos s'amplia a nous contextos i situacions, Els recursos 

per a l'expressió oral i escrita augmenten a mesura que s’enriqueix el vocabulari, i el llenguatge és més fluid i correcte.

Finalment, esta competència inclou el desenrotllament d'actituds positives cap a altres llengües i cultures, així com cap a la comunicació intercultural.

●Competència en el tractament de la informació i competència digital.

La competència en el tractament de la informació i competència digital exigeix l'ús habitual de les tecnologies done la informació i la comunicació com

a ferramenta de treball individual i compartit, així com l'ús dels seus servicis en la pràctica social habitual (telèfon mòbil, Internet, etc.), i l'ús crític de 

la seua pràctica en el temps d'oci). En totes les matèries es parteix que l'alumnat coneix i comprèn els elements bàsics d'un ordinador, d'un sistema 

operatiu o d'Internet i els posa al servici de l'aprenentatge i de la comunicació:

Processadors de textos, correctors ortogràfics, instruments de càlcul, bases de dades, Internet, correu electrònic, multimèdia, etc. També es té en 

consideració el coneixement que té de les seues limitacions i riscos (accessibilitat i acceptabilitat) i de la necessitat respectar el codi ètic.

●Competència social i ciutadana.

La relació positiva de convivència en els distints entorns en què l'alumnat desenrotlla la seua activitat exigeix que la pràctica activa del diàleg i la 

negociació, com a fórmula en la solució de conflictes, es realitzen com a habilitats interpersonals que configuren la competència social i ciutadana.

En el camp dels coneixements implica la comprensió dels codis de conducta i modals generalment acceptats o promoguts en diferents societats; 

suposa, de la mateixa manera, l'enteniment del concepte d'individu, grup, societat i cultura i la seua evolució històrica; comporta, també, la valoració 

positiva de conceptes com ara democràcia, ciutadania, declaracions internacionals, valors, drets i deures, etc.

●Autonomia i esperit emprenedor

La competència per a prendre decisions i assumir les responsabilitat des de manera autònoma és una competència imprescindible en esta etapa. 

Utilitzar eixa autonomia per a promoure canvis i per a acceptar-los i recolzar-los és un segon competent que podem definir com a esperit 



emprenedor, siga quin siga el camp de coneixement en què s'aplica. En ambdós components és necessari saber enfrontar-se a situacions noves amb 

autonomia, eficàcia, confiança en si mateix i creativitat, i requereix necessàriament un aprenentatge. L'exercici de l'autonomia i l'esperit emprenedor 

requereixen de l'ús d'habilitats no sols per a planificar, organitzar, analitzar, comunicar, fer, informar, avaluar, i anotar, sinó també per a treballar de 

forma cooperativa i flexible com a part d'un equip i per a actuar amb decisió i respondre de forma positiva davant dels canvis, i, finalment, per a 

avaluar i arriscar-se en la mesura del que és necessari.

●Competència científica i tecnològica.

La competència matemàtica és l'habilitat per a usar diversos tipus de pensament lògic i espacial, de representació per mitjà de fórmules, models, etc. 

per a explicar i descriure la realitat. D'esta habilitat se serveix la competència científica i tecnològica per a explicar el món natural a través dels 

coneixements i la metodologia específica; i la competència en tecnologia per a aplicar eixos coneixements per a modificar l'entorn i donar resposta a 

desitjos o necessitats humanes.

En l'àmbit dels coneixements, el domini d'esta competència comporta la definició i comprensió dels termes i conceptes matemàtics, els conceptes, 

lleis, teories i models més importants i generals de la Física, la Química, la Biologia, la Geologia i les Ciències de la Terra i del medi ambient, així com 

de l'Educació física.

En l'àmbit de les destreses, inclou la identificació i ús d'estratègies per a utilitzar raonaments, símbols i fórmules matemàtiques i de la resta de les 

ciències, a fi de descodificar i interpretar la realitat i abordar nombroses situacions quotidianes, inclosa la pròpia salut i la qualitat de vida i la seua 

millora a través de la pràctica de l'activitat física i les tècniques de relaxació.

Així mateix, l'habilitat per a utilitzar les estratègies de la investigació científica i, en general, explorar situacions i fenòmens nous com: el plantejament 

de problemes, la formulació d'hipòtesis, la planificació i , la busca d'informació, l'elaboració d'estratègies de resolució i de dissenys experimentals, 

l'aplicació de la inducció i deducció, la formulació i acceptació o rebuig de les conjectures, i, finalment, la comprovació anàlisi de resultats obtinguts. 

També inclou l'habilitat per a interpretar diagrames, gràfiques, taules, expressions matemàtiques i altres models de representació.

Inclou igualment l'ús de l'instrumental bàsic dels laboratoris, I, en tots els casos, contempla l'habilitat per a aprofitar els recursos aportats per les 

tecnologies actuals per a obtenir i processar informació i estalviar temps en els càlculs.

●Competència social i científica.

La competència social i científica és l'habilitat per a abordar l'estudi dels fenòmens socials, econòmics, polítics, etc. des d'una perspectiva científica. El 

component actitudinal d'esta competència inclou el propi interès per la labor científica en estes matèries com a ferramenta per a abordar amb el rigor

i precisió, pròpies de l'activitat matemàtica, l'estudi de les fonts, així com per a acceptar el contrast i la discrepància com a font d'objectivitat i 



enriquiment. Així mateix inclou una actitud crítica, des d'una perspectiva solidària, davant dels grans problemes amb què s'enfronta el món actual 

especialment els relacionats amb la desigualtat d'accés als recursos econòmics, la sobreexplotació i deteriorament dels recursos naturals i el respecte 

al medi ambient, els riscos del consum per a la qualitat de vida, etc.

●Competència cultural i artística.

La competència cultural i artística es defineix per la sensibilitat cap a l'expressió creativa d'idees, experiències i emocions a través dels distints codis 

d'expressió, com ara la música, l'expressió corporal, la literatura o les arts plàstiques, i el seu ús com a fonts de formació i enriquiment personal, i com

a mitjà per a la conservació del patrimoni artístic i cultural.



5.-PROGRAMACIONS D’ESO

5.1- PRIMER D’ESO – BIOLOGIA I GEOLOGIA

La programació de 1r d’ESO queda mostrada en l'annex, a part de les programacions per departaments, ja que s’ha realitzat conjuntament, de forma 

interdisciplinar  considerant l’àmbit científic-tecnològic i lingüístic-social  de forma global.

5.2.- TERCER D'ESO-BIOLOGIA I GEOLOGIA

Introducció

En el tercer curs la matèria té com a nuclis centrals la promoció de la salut i l’estructura dels ecosistemes. Es pretén també que valoren la preservació 
del medi ambient, que aprenguen a ser responsables de les seues decisions i de les seues conseqüències sobre la salut i sobre l’entorn que els 
envolta. 

Els continguts de l’assignatura, els criteris d’avaluació i els estàndards d’aprenentatges venen determinats per Reial Decret 1105/2014, en els quadres 
a més s’associen a les competències concretes que es treballen en cada cas així com als indicadors d'èxit que ens ajudaran a avaluar.  

Els continguts estan estructurats en tres blocs:
➢ El primer bloc de continguts és el de metodologia científica i projecte d’investigació 
➢ El segon bloc se centra en l’estudi del cos humà i de la promoció de la salut, dels seus factors determinants i de la importància de l’adquisició 

d’estils de vida saludable. Es tracta també l’origen de les malalties infeccioses més freqüents, els seus mecanismes de transmissió i de 
prevenció, el procés d’immunitat i les seues aplicacions, i la valoració de les aportacions de les ciències biomèdiques. S’aborda l’estudi del cos 
humà, de l’estructura dels òrgans, aparells i sistemes implicats en les funcions de nutrició, relació i reproducció, relacionant-los amb el seu 
funcionament i amb les causes, símptomes i conseqüències de les malalties més comunes per a prevenir-les. 



➢ En el tercer bloc s’inicia l’estudi dels elements de l’ecosistema, dels factors biòtics i abiòtics, de les seues interaccions, i del sòl com un 
producte d’eixa interacció que cal protegir i conservar. Es completa amb les característiques fonamentals dels ecosistemes aquàtics i 
terrestres.

La matèria Biologia i Geologia de 3r d’ESO pot contribuir eficaçment, a l’adquisició de la pràctica totalitat de les competències clau, amb distint grau i 
intensitat segons la seua vinculació conceptual o metodològica, així com a la resta elements transversals especialment relacionats amb esta matèria 
com són el desenrotllament sostenible i el medi ambient, el foment d’hàbits de vida saludables, especialment de l’activitat física i de la dieta 
equilibrada.
La Biologia i Geologia és una matèria essencial en el desenrotllament de la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
perquè la major part dels seus continguts incideixen directament en la seua adquisició. Si les competències en ciències i en tecnologia capaciten als 
ciutadans per a desenrotllar juís crítics sobre el món, per al seu desenrotllament és imprescindible disposar dels coneixements científics relatius a la 
biologia, la geologia, la física, la química, les matemàtiques o la tecnologia.
La contribució d’esta matèria a la competència en comunicació lingüística es realitza per mitjà de la transmissió d’idees i informacions sobre la 
naturalesa; en la construcció d'un discurs oral o escrit específic de la matèries científiques, dedicat a argumentar, analitzar, descriure, sintetitzar, 
justificar, concloure, etc.; en la utilització precisa dels termes; i en l’adquisició del vocabulari específic dels diferents nuclis temàtics, així com en els 
intercanvis comunicatius, en l’ús del debat, etc.
Respecte a la competència en el tractament de la informació i competència digital, en bona part dels aprenentatges de l’àrea es treballen aspectes 
d’ambdós. 
La contribució de la Biologia i Geologia a la competència social i ciutadana està lligada al paper de la ciència en la preparació de futurs ciutadans 
d’una societat democràtica per a la seua participació activa en la presa fonamentada de decisions, atès el paper que té la naturalesa social del 
coneixement científic.
A la competència per a aprendre a aprendre, fonamental en un aprenentatge al llarg de la vida, que requereix habilitats per a iniciar, organitzar i 
persistir en l’aprenentatge, contribueix esta matèria per mitjà de l’adquisició de les destreses científiques lligades a la mateixa naturalesa de la 
ciència, al caràcter temptatiu i creatiu del coneixement científic present no sols en àmbits acadèmics, sinó també en contextos no formals i informals, 
en temes com la salut i el medi ambient.
També té aportacions l’estudi d’esta matèria a la competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor per mitjà del desenrotllament de l’esperit 
crític, atès el paper que tenen la naturalesa social del coneixement científic, les implicacions i perspectives obertes per les investigacions realitzades i 
la presa fonamentada de decisions, de manera que el pensament hipotètic propi del quefer científic es pot, així, transferir a altres situacions.
La contribució de les matèries a la competència de consciència i expressions culturals es realitza a través del coneixement de les manifestacions 
culturals, la valoració de la seua diversitat i el reconeixement i respecte d’aquelles que formen part del patrimoni natural i cultural.
 



PROGRAMACIÓN 3r PMAR:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

- Planificación del proceso de resolución de 
problemas científicomatemáticos. 
• La metodología científica. Características básicas. 
La experimentación en Biología, Geología, Física y 
Química: obtención y selección de información a 
partir de la selección y recogida de muestras del 
medio natural.
 • El método científico: sus etapas. Medida de 
magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
Utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. El trabajo en el laboratorio. 
Proyecto de Investigación. • Estrategias y 
procedimientos puestos en práctica: uso del 
lenguaje apropiado (gráfico, numérico, algebraico, 
etc.) y reformulación del problema.
 • Reflexión sobre los resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, asignación de unidades a los
resultados, comprobación e interpretación de las 
soluciones en el contexto de la situación. 
• Práctica de los procesos de matematización y 
modelización, en contextos de la realidad y en 
contextos matemáticos. 
• Confianza en las propias capacidades para 

1. Expresar verbalmente, de forma razonada el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
2. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico 
en un contexto preciso y adecuado a su nivel.
 3. Reconocer e identificar las características del 
método científico.
 4. Realizar un trabajo experimental con ayuda de 
un guion de prácticas de laboratorio o de campo 
describiendo su ejecución e interpretando sus 
resultados.
 5. Valorar la investigación científica y su impacto 
en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
 6. Conocer los procedimientos científicos para 
determinar magnitudes. 
7. Reconocer los materiales e instrumentos básicos 
presentes en los laboratorios de Física y de 
Química; conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
8. Interpretar la información sobre temas 
científicos de carácter divulgativo que aparece en 
publicaciones y medios de comunicación.
 9. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias 

1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el 
proceso seguido en la resolución de un problema. 
2.1. Identifica los términos más frecuentes del 
vocabulario científico, expresándose de forma 
correcta tanto oralmente como por escrito. 
3.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos 
cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
3.2. Registra observaciones, datos y resultados de 
manera organizada y rigurosa, y los comunica de 
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, 
tablas y expresiones matemáticas. 
4.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el
laboratorio, respetando y cuidando los 
instrumentos y el material empleado. 
4.2. Desarrolla con autonomía la planificación del 
trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como 
material básico de laboratorio, argumentando el 
proceso experimental seguido, describiendo sus 
observaciones e interpretando sus resultados.
 5.1. Relaciona la investigación científica con las 
aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
6.1. Establece relaciones entre magnitudes y 



desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las 
dificultades propias del trabajo científico. 
• Utilización de medios tecnológicos en el proceso 
de aprendizaje para: a) la recogida ordenada y la 
organización de datos; b) la elaboración y creación 
de representaciones gráficas de datos numéricos, 
funcionales o estadísticos; c) facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico, algebraico o estadístico. 

de resolución de problemas, realizando los cálculos 
necesarios y comprobando las soluciones 
obtenidas. 
10. Describir y analizar situaciones de cambio, para 
encontrar patrones, en contextos numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos y 
probabilísticos, valorando su utilidad para hacer 
predicciones. 
11. Desarrollar procesos de matematización en 
contextos de la realidad cotidiana (numéricos, 
geométricos, funcionales, estadísticos o 
probabilísticos) a partir de la identificación de 
problemas en situaciones problemáticas de la 
realidad. 
12. Desarrollar y cultivar las actitudes personales 
inherentes al quehacer matemático. 
13. Superar bloqueos e inseguridades ante la 
resolución de situaciones desconocidas. 14. Buscar,
seleccionar e interpretar la información de carácter
científico – matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, expresarse con 
precisión y argumentar sobre problemas 
relacionados con el medio natural y la salud. 
15. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos numéricos, 
estadísticos y representaciones gráficas. 
16. Desarrollar pequeños trabajos de investigación 
en los que se ponga en práctica la aplicación del 
método científico y la utilización de las TIC. 

unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades. 
7.1. Reconoce e identifica los símbolos más 
frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su 
significado.
 7.2. Identifica material e instrumentos básicos de 
laboratorio y conoce su forma de utilización para la 
realización de experiencias respetando las normas 
de seguridad e identificando actitudes y medidas 
de actuación preventiva. 
8.1. Selecciona, comprende e interpreta 
información relevante en un texto de divulgación 
científica y transmite las conclusiones obtenidas 
utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
8.2. Identifica las principales características ligadas 
a la fiabilidad y objetividad del flujo de información 
existente en internet y otros medios digitales. 
9.1. Analiza, comprende e interpreta el enunciado 
de los problemas (datos, relaciones entre los datos,
contexto del problema) adecuando la solución a 
dicha información. 
10.1. Identifica patrones, regularidades y leyes 
matemáticas en situaciones de cambio, en 
contextos numéricos, geométricos, funcionales, 
estadísticos y probabilísticos. 1
1.1. Establece conexiones entre un problema del 
mundo real y el mundo matemático: identificando 
el problema o problemas matemáticos que 
subyacen en él y los conocimientos matemáticos 
necesarios. 
11.2. Interpreta la solución matemática del 



problema en el contexto de la realidad. 
12.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo
en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, 
flexibilidad, aceptación de la crítica razonada, 
curiosidad e indagación y hábitos de plantear/se 
preguntas y buscar respuestas coherentes, todo 
ello adecuado al nivel educativo y a la dificultad de 
la situación. 
12.2. Distingue entre problemas y ejercicios y 
adopta la actitud adecuada para cada caso. 
13.1. Toma decisiones en los procesos de 
resolución de problemas, de investigación y de 
matematización o de modelización, valorando las 
consecuencias de las mismas y su conveniencia por 
su sencillez y utilidad 14.1. Busca, selecciona e 
interpreta la información de carácter científico 
matemático a partir de la utilización de diversas 
fuentes. Transmite la información seleccionada de 
manera precisa utilizando diversos soportes.
 14.2. Utiliza la información de carácter científico-
matemático para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
15.1. Selecciona herramientas tecnológicas 
adecuadas según la necesidad del problema a 
resolver. 
15.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer 
representaciones gráficas y extraer información 
cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
16.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 
sobre algún tema objeto de estudio aplicando el 
método científico, y utilizando las TIC para la 
búsqueda y selección de información y 



presentación de conclusiones. 
16.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: NÚMEROS Y ALGEBRA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Potencias de números racionales con exponente 
entero. Significado y uso. • Expresiones radicales: 
transformación y operaciones. 
• Jerarquía de operaciones. 
• Números decimales y racionales. Transformación 

1. Utilizar las propiedades de los números 
racionales para operarlos, utilizando la forma de 
cálculo y notación adecuada, para resolver 
problemas de la vida cotidiana, y presentando los 
resultados con la precisión requerida. 
2. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales), indica el criterio 
utilizado para su distinción y los utiliza para 
representar e interpretar adecuadamente 
información cuantitativa. 1.2. Distingue, al hallar el 
decimal equivalente a una fracción, entre 



de fracciones en decimales y viceversa. Números 
decimales exactos y periódicos. Fracción generatriz.
 • Operaciones con fracciones y decimales. Cálculo 
aproximado y redondeo. 
• Investigación de regularidades, relaciones y 
propiedades que aparecen en conjuntos de 
números. Expresión usando lenguaje algebraico. 
• Ecuaciones de primer y segundo grado con una 
incógnita. Resolución. 
• Sistemas de ecuaciones. Resolución. 
• Transformación de expresiones algebraicas. 
Igualdades notables. Operaciones con polinomios. 
• Resolución de problemas mediante la utilización 
de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 

propiedad o relación dada mediante un enunciado, 
extrayendo la información relevante y 
transformándola. 
3. Resolver problemas de la vida cotidiana en los 
que se precise el planteamiento y resolución de 
ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas 
de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, 
aplicando técnicas de manipulación algebraica, 
gráficas, valorando y contrastando los resultados 
obtenidos. 

decimales finitos y decimales infinitos periódicos, 
indicando en este caso, el grupo de decimales que 
se repiten o forman período. 1.3. Realiza cálculos 
en los que intervienen potencias de exponente 
entero y factoriza expresiones numéricas sencillas 
que contengan raíces, opera con ellas simplificando
los resultados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para 
realizar aproximaciones por defecto y por exceso 
de un número en problemas contextualizados. 
1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
números enteros, decimales y fraccionarios 
mediante las operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.6. Emplea números racionales para resolver 
problemas de la vida cotidiana y analiza la 
coherencia de la solución. 
2.1. Realiza operaciones con monomios y 
polinomios. 
2.2. Conoce y utiliza las identidades notables 
correspondientes al cuadrado de un binomio y una 
suma por diferencia. 
2.3. Factoriza polinomios mediante el uso del factor
común y las identidades notables. 3.1. Comprueba, 
dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma. 
3.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo
grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas.
 3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 



grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos 
incógnitas e interpreta el resultado. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3:GEOMETRÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Rectas y ángulos en el plano. Relaciones entre los 
ángulos definidos por dos rectas que se cortan. 
Bisectriz de un ángulo. Propiedades. Mediatriz de 
un segmento. Propiedades. 
• Elementos y propiedades de las figuras planas. 
Polígonos. Circunferencias. Clasificación de los 
polígonos. Perímetro y área. Propiedades. 
Resolución de problemas 
• Teorema de Tales. División de un segmento en 
partes proporcionales. Triángulos semejantes. Las 

1. Reconocer y describir los elementos y 
propiedades características de las figuras planas, 
los cuerpos geométricos elementales y sus 
configuraciones geométricas. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 
usuales para realizar medidas indirectas de 
elementos inaccesibles y para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 
representaciones artísticas como pintura o 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un 
ángulo, utilizándolas para resolver problemas 
geométricos sencillos. 1.2. Maneja las relaciones 
entre ángulos definidos por rectas que se cortan o 
por paralelas cortadas por una secante y resuelve 
problemas geométricos sencillos. 2.1. Calcula el 
perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando
fórmulas y técnicas adecuadas.



escalas. Aplicación a la resolución de problemas.
 • Movimientos en el plano: traslaciones, giros y 
simetrías. 
• Geometría del espacio. Elementos y 
características de distintos cuerpos geométricos 
(prisma, pirámide, cono, cilindro, esfera). Cálculo 
de áreas y volúmenes. 
• El globo terráqueo. Coordenadas geográficas. 
Longitud y latitud de un punto. 

arquitectura, o de la resolución de problemas 
geométricos. 
3. Resolver problemas que conllevan el cálculo de 
longitudes, áreas y volúmenes del mundo físico, 
utilizando propiedades, regularidades y relaciones 
de los poliedros. 4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones reales de figuras dadas 
en mapas o planos, conociendo la escala.
 5. Reconocer las transformaciones que llevan de 
una figura a otra mediante movimiento en el plano,
aplicar dichos movimientos y analizar diseños 
cotidianos, obras de arte y configuraciones 
presentes en la naturaleza.
 6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de 
figuras planas y poliedros. 
7. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y su aplicación en la localización de 
puntos. 

 2.2. Divide un segmento en partes proporcionales 
a otros dados y establece relaciones de 
proporcionalidad entre los elementos homólogos 
de dos polígonos semejantes. 
2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en 
situaciones de semejanza, utiliza el teorema de 
Tales para el cálculo indirecto de longitudes en 
contextos diversos.
 3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el
cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras 
y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 
geométricos y algebraicos adecuados. 
4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
5.1. Identifica los elementos más característicos de 
los movimientos en el plano presentes en la 
naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
5.2. Genera creaciones propias mediante la 
composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 6.2. 
Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, 
conos y esferas, y los aplica para resolver 
problemas contextualizados. 6.3. Identifica centros,
ejes y planos de simetría en figuras planas, 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 7.1. Sitúa sobre el globo 
terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y
es capaz de ubicar un punto sobre el globo 



terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: FUNCIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

• Coordenadas cartesianas: representación e 
identificación de puntos en un sistema de ejes 
coordenados.
 • El concepto de función: Variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
• Análisis y descripción cualitativa de gráficas que 
representan fenómenos del entorno cotidiano y de 
otras materias.
 • Características de una función: Crecimiento y 
decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 
Cortes con los ejes. Máximos y mínimos relativos. 
Análisis y comparación de gráficas. 
• Análisis de una situación a partir del estudio de 
las características locales y globales de la gráfica 
correspondiente. 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, 
interpretar y analizar las gráficas funcionales. 
3. Manejar las distintas formas de presentar una 
función: lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y
ecuación, pasando de unas formas a otras y 
eligiendo la mejor de ellas en función del contexto.
 4. Conocer los elementos que intervienen en el 
estudio de las funciones y su representación 
gráfica. 
5. Reconocer, representar y analizar las funciones 
lineales, utilizándolas para resolver problemas. 
6. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de 
otras materias que pueden modelizarse mediante 
una función lineal valorando la utilidad de la 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus Coordenadas. 
2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función.
 3.1. Pasa de unas formas de representación de una
función a otras y elige la más adecuada en función 
del contexto.
 3.2. Construye una gráfica a partir de un enunciado
contextualizado describiendo el fenómeno 
expuesto.
 3.3. Asocia razonadamente expresiones analíticas a
funciones dadas gráficamente. 4.1. Interpreta una 
gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades 
más características.
 4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana 



• Funciones lineales. Expresiones de la ecuación de 
la recta. Cálculo, interpretación e identificación de 
la pendiente de la recta. Representaciones de la 
recta a partir de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. Utilización de 
modelos lineales para estudiar situaciones 
provenientes de los diferentes ámbitos de 
conocimiento y de la vida cotidiana, mediante la 
confección de la tabla, la representación gráfica y la
obtención de la expresión algebraica. 
• Funciones cuadráticas. Representación gráfica.

descripción de este modelo y de sus parámetros 
para describir el fenómeno analizado. 
7. Representar funciones cuadráticas. 

asociados a gráficas.
 4.3. Identifica las características más relevantes de 
una gráfica interpretándolas dentro de su contexto.
 5.1. Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente.
 5.2. Calcula una tabla de valores a partir de la 
expresión analítica o la gráfica de una función 
lineal.
 5.4. Determina las diferentes formas de expresión 
de la ecuación de la recta a partir de una dada 
(ecuación punto pendiente, general, explícita y por 
dos puntos). 
5.5. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una 
recta. 
6.1. Obtiene la expresión analítica de la función 
lineal asociada a un enunciado y la representa. 
6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la 
relación lineal existente entre dos magnitudes y la 
representa.
 7.1. Calcula los elementos característicos de una 
función polinómica de grado dos y la representa 
gráficamente.



UNIDAD DIDÁCTICA 5: ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estadística:
 • Fases y tareas de un estudio estadístico. 
Distinción entre población y muestra. Variables 
estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.
 • Métodos de selección de una muestra 
estadística. Representatividad de una muestra.
 • Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 
Agrupación de datos en intervalos.
 • Gráficas estadísticas.
 • Parámetros de posición: media, moda y mediana.
Cálculo, interpretación y propiedades.
 • Parámetros de dispersión: rango, recorrido y 
desviación típica. Cálculo e interpretación. 
• Interpretación conjunta de la media y la 
desviación típica. Probabilidad • Fenómenos 
deterministas y aleatorios.
 • Formulación de conjeturas sobre el 
comportamiento de fenómenos aleatorios 
sencillos.

1. Elaborar informaciones estadísticas para 
describir un conjunto de datos mediante tablas y 
gráficas adecuadas a la situación analizada, 
justificando si las conclusiones son representativas 
para la población estudiada. 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición 
y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones 
estadísticas.
 3. Analizar e interpretar la información estadística 
que aparece en los medios de comunicación, 
valorando su representatividad y fiabilidad. 
4. Diferenciar los fenómenos deterministas
 de los aleatorios. 
5. Inducir la noción de probabilidad.
 6. Estimar la posibilidad de que ocurra un suceso 
asociado a un experimento aleatorio sencillo, 
calculando su probabilidad a partir de su frecuencia
relativa, la regla de Laplace o los diagramas de 

1.1. Distingue población y muestra justificando las 
diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a 
través del procedimiento de selección, en casos 
sencillos.
 1.3. Distingue entre variable cualitativa, 
cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 
ejemplos.
 1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los 
distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada. 1.5. Construye, con la ayuda 
de herramientas tecnológicas si fuese necesario, 
gráficos estadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida 
cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición 
(media, moda y mediana) de una variable 
estadística para proporcionar un resumen de los 



 • Frecuencia relativa de un suceso y su 
aproximación a la probabilidad.
 • Experiencias aleatorias. Sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. Espacio 
muestral en experimentos sencillos.
 • Tablas y diagramas de árbol sencillos.
 • Cálculo de probabilidades mediante la regla de 
Laplace en experimentos sencillos. 

árbol, identificando los elementos asociados al 
experimento. 

datos.
 2.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, 
recorrido y desviación típica. Cálculo e 
interpretación de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos.
 3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir,
analizar e interpretar información estadística de los
medios de comunicación. 3.2. Emplea la 
calculadora y medios tecnológicos para organizar 
los datos, generar gráficos estadísticos y calcular 
parámetros de tendencia central y dispersión.
 3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar 
información resumida y relevante sobre una 
variable estadística analizada. 4.1 Identifica los 
experimentos aleatorios y los distingue de los 
deterministas.
 4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso.
 5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose
en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos.
 5.1. Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 
6.1. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y
cuantificar situaciones relacionadas con el azar. 
6.2. Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 
son equiprobables, mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, tablas o 
árboles u otras estrategias personales. 



UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA MATERIA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Leyes de los gases. Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas y aleaciones. • Estructura 
atómica. Isótopos. Modelos atómicos. El Sistema 
Periódico de los elementos.
 • Uniones entre átomos: moléculas y cristales. 
Masas atómicas y moleculares.
 • Sustancias simples y compuestas de especial 
interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y 
biomédicas.
 • Formulación y nomenclatura de compuestos 
binarios siguiendo las normas IUPAC 

1. Establecer las relaciones entre las variables de 
las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas y/o tablas de resultados 
obtenidos en, experiencias de laboratorio o 
simulaciones por ordenador.
 2. Identificar sistemas materiales como sustancias 
puras o mezclas y valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial interés.
 3. Reconocer que los modelos atómicos son 
instrumentos interpretativos de las distintas teorías
y la necesidad de su utilización para la 
interpretación y comprensión de la estructura 
interna de la materia.
 4. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 
isótopos radiactivos.
 5. Interpretar la ordenación de los elementos en la 
Tabla Periódica y reconocer los más relevantes a 
partir de sus símbolos. 6. Conocer cómo se unen los
átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones 
resultantes. 7. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias simples y compuestas
en sustancias de uso frecuente y conocido. 8. 
Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo
las normas IUPAC 

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular
 1.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y 
experiencias que relacionan la presión, el volumen 
y la temperatura de un gas utilizando el modelo 
cinético-molecular y las leyes de los gases. 
2.1. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la 
composición de mezclas homogéneas de especial 
interés. 
2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación 
de disoluciones, describe el procedimiento seguido 
y el material utilizado, determina la concentración y
la expresa en gramos por litro, en % masa y en % 
volumen. 
3.1. Representa el átomo, a partir del número 
atómico y el número másico, utilizando el modelo 
de Rutherford.
 3.2. Describe las características de las partículas 
subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
3.3. Relaciona la notación con el número atómico y 
el número másico determinando el número de cada
uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
4.1. Explica en qué consiste un isótopo y comenta 
aplicaciones de los isótopos radiactivos, la 



problemática de los residuos originados y las 
soluciones para la gestión de los mismos.
 5.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir
de sus símbolos. Conoce la actual ordenación de los
elementos en grupos y periodos en la Tabla 
Periódica.
 5.2. Relaciona las principales propiedades de 
metales, no metales y gases nobles con su posición 
en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar 
iones, tomando como referencia el gas noble más 
próximo. 
6.1. Conoce y explica el proceso de formación de un
ion a partir del átomo correspondiente, utilizando 
la notación adecuada para su representación.
 6.2. Explica cómo algunos átomos tienden a 
agruparse para formar moléculas interpretando 
este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula
sus masas moleculares. 
7.1. Reconoce los átomos y las moléculas que 
componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en simples o compuestas, basándose
en su expresión química. 
7.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y 
aplicaciones de alguna sustancia simple o 
compuesta de especial interés a partir de una 
búsqueda guiada de información bibliográfica y/o 
digital. 
8.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y 
formular compuestos binarios siguiendo las normas
IUPAC y conoce la fórmula de algunas sustancias 
habituales.



UNIDAD DIDÁCTICA 7: LOS CAMBIOS QUÍMICOS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Cambios físicos y cambios químicos. La reacción 
química. 
• Cálculos estequiométricos sencillos. 
• Ley de conservación de la masa. 
• La química en la sociedad y el medio ambiente. 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos CMCT 
mediante la realización de experiencias sencillas 
que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas
sustancias. 
2. Caracterizar las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 3. Describir a 
nivel molecular el proceso por el cual los reactivos 
se transforman en productos en términos de la 
teoría de colisiones. 
4. Resolver ejercicios de estequiometría. Deducir la 
ley de conservación de la masa y reconocer 
reactivos y productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio y/o de simulaciones por 
ordenador.
 5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia de determinados factores 
en la velocidad de las reacciones químicas. 
6. Reconocer la importancia de la química en la 
CMCT obtención de nuevas sustancias y su 
importancia en la mejora de la calidad de vida de 
las personas. 
7. Valorar la importancia de la industria química en 
la sociedad y su influencia en el medio ambiente. 

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos.
 2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas 
interpretando la representación esquemática de 
una reacción química.
 3.1. Representa e interpreta una reacción química 
a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría 
de colisiones. 
4.1. Determina las masas de reactivos y productos 
que intervienen en una reacción química. 
Comprueba experimentalmente que se cumple la 
ley de conservación de la masa. 
5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones 
el efecto de la concentración de los reactivos en la 
velocidad de formación de los productos de una 
reacción química. 5.2. Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en
función de su procedencia natural o sintética.  
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química con su contribución a la mejora 
de la calidad de vida de las personas. 
7.1. Describe el impacto medioambiental del 



dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos 
de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto 
invernadero relacionándolo con los problemas 
medioambientales de ámbito global. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el 
desarrollo de la industria química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta procedencia. 

UNIDAD DIDÁCTICA 8: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Las fuerzas. Efectos. Velocidad media, velocidad 
instantánea y aceleración.
 • Las fuerzas de la naturaleza 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de 
los Cambios en el estado de movimiento y de las 
deformaciones. 
2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea 
a partir de gráficas espacio/tiempo y 

1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica 
las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.2. Establece la relación entre el alargamiento 



velocidad/tiempo, y deducir el valor de la 
aceleración utilizando éstas últimas. 
3. Comprender el papel que juega el rozamiento en 
la vida cotidiana. 
4. Considerar la fuerza gravitatoria como la 
responsable del peso de los cuerpos, de los 
movimientos orbitales y de los distintos niveles de 
agrupación en el Universo, y analizar los factores de
los que depende. 
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel 
en la constitución de la materia y las características 
de las fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

producido en un muelle y las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, describiendo el 
material a utilizar y el procedimiento a seguir para 
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 1.3. 
Establece la relación entre una fuerza y su 
correspondiente efecto en la deformación o la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para 
medir la fuerza elástica y registra los resultados en 
tablas y representaciones gráficas expresando el 
resultado experimental en unidades en el Sistema 
Internacional. 
2.1. Deduce la velocidad media e instantánea a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo. 
2.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a 
partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo. 
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de 
rozamiento y su influencia en el movimiento de los 
seres vivos y los vehículos. 
4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de 
gravedad que existe entre dos cuerpos con las 
masas de los mismos y la distancia que os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor
de la aceleración de la gravedad a partir de la 
relación entre ambas magnitudes. 
5.1. Explica la relación existente entre las cargas 
eléctricas y la constitución de la materia y asocia la 
carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o 
defecto de electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica 



que existe entre dos cuerpos con su carga y la 
distancia que los separa, y establece analogías y 
diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

UNIDAD DIDÁCTICA 9: LA ENERGÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Fuentes de energía • Uso racional de la energía • 
Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm • 
Dispositivos electrónicos de uso frecuente. • 
Aspectos industriales de la energ 

1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes fuentes, comparar el 
impacto medioambiental de las mismas y 
reconocer la importancia del ahorro energético 
para un desarrollo sostenible. 
2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de 
energía empleadas en la vida diaria en un contexto 
global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. 3. Valorar la importancia de 
realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 
4. Explicar el fenómeno físico de la corriente 

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes 
renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
2.1. Compara las principales fuentes de energía de 
consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos 
medioambientales. 
2.2. Analiza la predominancia de las fuentes de 
energía convencionales) frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas 
últimas aún no están suficientemente explotadas. 
3.1. Interpreta datos comparativos sobre la 



eléctrica e interpretar el significado de las 
magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así como las relaciones 
entre ellas.
 5. Comprobar los efectos de la electricidad y las 
relaciones entre las magnitudes eléctricas 
mediante el diseño y construcción de circuitos 
eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio 
o mediante aplicaciones virtuales interactivas.
 6. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos 
y electrónicos en las instalaciones eléctricas e 
instrumentos de uso cotidiano, describir su función 
básica e identificar sus distintos componentes. 
7. Conocer la forma en la que se genera la 
electricidad en los distintos tipos de centrales 
eléctricas, así como su transporte a los lugares de 
consumo. 

evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 
4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en 
movimiento a través de un conductor. 
4.2. Comprende el significado de las magnitudes 
eléctricas intensidad de corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, y las relaciona entre sí 
utilizando la ley de Ohm. 
4.3. Distingue entre conductores y aislantes 
reconociendo los principales materiales usados 
como tales. 
5.1. Describe el fundamento de una máquina 
eléctrica, en la que la electricidad se transforma en 
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante 
ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus 
elementos principales. 5.2. Construye circuitos 
eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre 
sus elementos, deduciendo de forma experimental 
las consecuencias de la conexión de generadores y 
receptores en serie o en paralelo. 5.3. Aplica la ley 
de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las
magnitudes involucradas a partir de las dos, 
expresando el resultado en las unidades del 
Sistema Internacional. 6.1. Asocia los elementos 
principales que forman la instalación eléctrica típica
de una vivienda con los componentes básicos de un
circuito eléctrico. 6.2. Comprende el significado de 
los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 6.3. Identifica y 
representa los componentes más habituales en un 
circuito eléctrico: conductores, generadores, 



receptores y elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 6.4. Reconoce los 
componentes electrónicos básicos describiendo sus
aplicaciones prácticas y la repercusión de la 
miniaturización del microchip en el tamaño y precio
de los dispositivos. 7.1. Describe el proceso por el 
que las distintas fuentes de energía se transforman 
en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así 
como los métodos de transporte y almacenamiento
de la misma. 

UNIDAD DIDACTICA 10: LAS PERSONAS Y LA SALUD. PROMOCIÓN DE LA SALUD.

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

• Niveles de organización de la materia viva. • 
Organización general del cuerpo humano: células, 
tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 
• La salud y la enfermedad. Enfermedades 
infecciosas y no infecciosas. Higiene y prevención. 
Sistema inmunitario. Vacunas. Los trasplantes y la 
donación de células, sangre y órganos. 
• Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y 
otras drogas. Problemas asociados. 
• Nutrición, alimentación y salud. Los nutrientes, 
los alimentos y hábitos alimenticios saludables. 
Trastornos de la conducta alimentaria. La función 
de nutrición. Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes, enfermedades 
asociadas, prevención de las mismas y hábitos de 
vida saludables.
 • La función de relación. Sistema nervioso y 
sistema endócrino. La coordinación y el sistema 
nervioso. Organización y función. Órganos de los 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de
la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos 
o sistemas y diferenciar las principales estructuras 
celulares y sus funciones. 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 
humano y su función.
 3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto
de salud y enfermedad, los factores que los 
determinan. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la 
importancia de los estilos de vida para prevenirlas.
 5. Determinar las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y tratamientos.
 6. Identificar hábitos saludables como método de 
prevención de las enfermedades.
 7. Determinar el funcionamiento básico del 
sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. 
8. Reconocer y transmitir la  importancia que tiene 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 
organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos más 
importantes.
 2.1. Reconoce los principales tejidos que 
conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función.
 3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 
hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 
elecciones que realiza o puede realizar para 
promoverla individual y colectivamente. 
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más 
comunes relacionándolas con sus causas.
 5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos 
de transmisión de las enfermedades infecciosas.
 6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable 
identificándolos como medio de promoción de su 
salud y la de los demás. 6.2. Propone métodos para



sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. El
sistema endocrino: glándulas endocrinas y su 
funcionamiento. Sus principales alteraciones. El 
aparato locomotor. Organización y relaciones 
funcionales entre huesos y músculos. Prevención 
de lesiones. • La reproducción humana. Anatomía y
fisiología del aparato reproductor. Cambios físicos y
psíquicos en la adolescencia. El ciclo menstrual. 
Fecundación, embarazo y parto. Análisis de los 
diferentes métodos anticonceptivos. Técnicas de 
reproducción asistida Las enfermedades de 
transmisión sexual. Prevención. La repuesta sexual 
humana. Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

la prevención como práctica habitual e integrada 
en sus vidas y las consecuencias positivas de la 
donación de células, sangre y órganos. 
9. Investigar las alteraciones producidas por 
distintos tipos de sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control.
 10. Reconocer las consecuencias en el individuo y 
en la sociedad al seguir conductas de riesgo.
 11. Reconocer la diferencia entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 
sus funciones básicas.
 12. Relacionar las dietas con la salud, a través de 
ejemplos prácticos.
 13. Argumentar la importancia de una buena 
alimentación y del ejercicio físico en la salud. 
14. Explicar los procesos fundamentales de la 
nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que intervienen en ella. Asociar 
qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados en el mismo.
 15. Indagar acerca de las enfermedades más 
habituales en los aparatos relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 
de prevenirlas 16. Identificar los componentes de 
los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento.
 17. Reconocer y diferenciar los órganos de los 
sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
18. Explicar la misión integradora del sistema 
nervioso ante diferentes estímulos, describir su 
funcionamiento.
 19. Asociar las principales glándulas endocrinas, 

evitar el contagio y propagación de las 
enfermedades infecciosas más comunes. 7.1. 
Explica en que consiste el proceso de inmunidad, 
valorando el papel de las vacunas como método de 
prevención de las enfermedades. 
8.1. Detalla la importancia que tiene para la 
sociedad y para el ser humano la donación de 
células, sangre y órganos.
 9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 
relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas 
y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., 
contrasta sus efectos nocivos y propone medidas 
de prevención y control.
 10.1. Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la 
alimentación. Relaciona cada nutriente con la 
función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 
mediante la elaboración de dietas equilibradas, 
utilizando tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes principales presentes 
en ellos y su valor calórico.
 13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida 
saludable.
 14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y 
esquemas, los distintos órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en el proceso. 
Reconoce la función de cada uno de los aparatos y 



con las hormonas que sintetizan y la función que 
desempeñan.
 20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-
endocrino. 
21. Identificar los principales huesos y músculos del
aparato locomotor.
 22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos
y músculos.
 23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 
lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.
 24. Referir los aspectos básicos del aparato 
reproductor, diferenciando entre sexualidad y 
reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor.
 25. Reconocer los aspectos básicos de la 
reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación.
 26. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de transmisión 
sexual.
 27. Recopilar información sobre las técnicas de 
reproducción asistida y de fecundación in vitro, 
para argumentar el beneficio que supuso este 
avance científico para la sociedad. 
28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de
las personas que le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, considerar y 
compartir. 

sistemas en las funciones de nutrición.
 15.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes 
de los órganos, aparatos y sistemas implicados en 
la nutrición, asociándolas con sus causas. 
 16.1. Conoce y explica los componentes de los 
aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 17.1. Especifica la 
función de cada uno de los aparatos y sistemas 
implicados en la funciones de relación. Describe los 
procesos implicados en la función de relación, 
identificando el órgano o estructura responsable de
cada proceso. 
17.2. Clasifica distintos tipos de receptores 
sensoriales y los relaciona con los órganos de los 
sentidos en los cuales se encuentran. 18.1. 
Identifica algunas enfermedades comunes del 
sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 
factores de riesgo y su prevención. 
19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su función.
 20.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la
vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 
integración neuro-endocrina. 
21.1. Localiza los principales huesos y músculos del 
cuerpo humano en esquemas del aparato 
locomotor.
 22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en 
función de su tipo de contracción y los relaciona 
con el sistema nervioso que los controla.
 23.1. Identifica los factores de riesgo más 
frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que 



produce. 
24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, 
del aparato reproductor masculino y femenino, 
especificando su función.
 25.1. Describe las principales etapas del ciclo 
menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas
participan en su regulación. 26.1. Discrimina los 
distintos métodos de anticoncepción humana.
 26.2. Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención.
 27.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes.
 28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE – UNIDAD DIDÁCTICA 11:
1.1.Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica.
 2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el 
relieve. 



4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación.
 5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas 
resultantes características. 
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante.
 7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado. 
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
11.1.lConoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son más frecuentes y de mayor peligrosidad o magnitud.
 13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe 
adoptar. 
14.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios de un ecosistema. 
15.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

ANEXO B: 3rPMAR

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

Cada unidad didáctica se evaluará de acuerdo al 60 % de procedimientos y actitudes, y el 40% conceptos.

Al final de la evaluación, se hará las medias de las unidades de matemáticas y de ciencias por separado, y cada una sumará un 50% por cien. Estos 

porcentajes se sumarán y se obtendrá la nota de la evaluación.

Para hacer la media, todas las unidades han de ser aprobadas. Al final de curso se hará la media de las notas totales de todos los trimestres. Para 

aprobar las unidades, los trimestres y el curso las notas tienen que ser de 5 o más.

Se tendrán que recuperar las partes suspensas.



METODOLOGÍA:

-Cuestionarios y exámenes.

-Presentaciones y trabajos.

-Proyectos de investigación.

-Libreta.

-Fichas de trabajo.

-Actividades de informática relacionadas con la asignatura.

-Realización de dibujos y maquetas.

-Lecturas.

-Documentales y películas.

-Grabaciones de ellos mismo explicándose los conceptos.

-Actividades online.

Habrá una colaboración entre el ámbitos científico y la asignatura de “Cultura del Juguete”. Todos los juguetes que diseñen tendrán una temática 

científica relacionada con lo impartido en el ámbito de Biología, Geología y Química.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

1ºTRIMESTRE:1-10-2-4

2ºTRIMESTRE:1-11-3-5



3ºTRIMESTRE:1-7-8-9

Programación de 3r ESO A, B:

UNIDADES DIDÁCTICAS CONCEPTUALES:

UNIDAD DIDÁCTICA 1: ¿Qué  hay en mi cara?

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA
R

J
K

Las funciones de relación.
El sistema endocrino.
Los órganos de los sentidos y 
receptores sensoriales.
Enfermedades y alteraciones más 
comunes, causas, factores de 
riesgo y medidas de prevención.

Bl2.8 Reconocer los aparatos y 
órganos implicados en las funciones 
de relación, e interpretar sus 
mecanismos de acción como un 
proceso de de recepción de 
estímulos, coordinación de la 
información y elaboración y 
ejecución de respuestas.

BL2.8.1.Identifica y describe los órganos, los 
aparatos y los sistemas relacionados con las 
funciones de relación y coordinación, basándose en
modelos anatómicos, esquemas y gráficos. 

CMCT
CSC

CMCT

CMCT

BL4 EA 
18.1
18.2
18.3
20.1

21.1

19.1

BL2.8.2.Identifica el mecanismo de acción básico 
de las funciones de relación y coordinación, y 
asocia cada uno de estos con los órganos 
implicados.

BL2..8.3.Ilustra con ejemplos algunos hechos de la 
vida cotidiana que evidencien la integración del 
sistema nervioso y endocrino.

BL2.8.4.Identifica las causas, los síntomas y los 
efectos de algunas de las enfermedades más 
comunes relacionados con los órganos de los 
sentidos y el sistema nervioso, endocrino, y sugiere
hábitos de prevención.



UNIDAD DIDÁCTICA  2:  ¿Qué hay debajo de la piel? ¿Cómo me mantengo en pie?

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA
R

J
K

El aparato locomotor.
Hábitos posturales incorrectos.
Principales patologías y lesiones del 
aparato locomotor.
Ergonomía y seguridad postural.
Prevención de lesiones y de accidentes.
Primeros auxiliares.

BL2.9 Argumentar la influencia en la 
salud de los malos hábitos posturales, 
describiendo las patologíasy las 
lesiones más frecuentes del aparato 
locomotor, relacionándolos con las 
causas y reconocer las pautas de 
control postural, ergonómicas, para 
trabajar de manera segura y evitar 
lesiones y prevenir accidentes.

BL2.9.1.Analiza la relación causa efecto 
entre los malos hábitos posturales y las 
patologías y las lesiones del aparato 
locomotor que están asociadas.

CMCT
CSC
CD

CMCT
CSC

CMCT
CSC

BL4 E.A.
22.1
23.1
24.1

BL2.9.2.Justifica el efecto beneficioso de
las medidas ergonómicas y de control 
postural.

BL.2.9.3.Debate la importancia de la 
seguridad viaria en la práctica de la 
actividad física y deportiva para evitar 
accidentes y lesiones, y reconocer las 
prácticas elementales de los primeros 
auxilios.



UNIDAD DIDÁCTICA  3: ¿Qué hay dentro de mi cuerpo y cómo funciona?

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDAR

J
K

Las funciones de nutrición. Anatomía y 
fisiología de los aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor. 
Alteraciones más frecuentes y su 
prevención.
Hábitos de vida saludable  relacionados.

BL2.7Localizar y determinar los órganos, 
los aparatos y los sistemas implicados en 
la función de nutrición, relacionándolos 
con su funcionamiento, basándose en 
modelos anatómicos y esquemas 
gráficos, e indagar las causas, los 
síntomas y las consecuencias de las 
enfermedades más comunes para 
prevenirlas.

BL2.7.1.Identifica y describe los 
órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición, 
basándose en modelos anatómicos, 
esquemas y gráficos.

BL2.7.2.Relaciona los órganos, aparatos
y sistemas implicados en la nutrición 
con sus respectivas funciones.

BL2.7.3.Indaga las causas, los síntomas 
y los efectos de algunas de las 
enfermedades más comunes 
relacionadas con las funciones de 
nutrición, a fin de mejorar la 
prevención.

CMCT
CSC

CMCT

CMCT

BL4 EA
14.1
15.1
17.1

15.1
17.1

16.1

J
K

La función de relación.
El sistema nervioso.
El sistema endocrino.
La interacción neuroendocrina.

Bl2.8 Reconocer los aparatos y órganos 
implicados en las funciones de relación, 
e interpretar sus mecanismos de acción 
como un proceso de de recepción de 
estímulos, coordinación de la 
información y elaboración y ejecución de
respuestas.

BL2.8.1.Identifica y describe los 
órganos, los aparatos y los sistemas 
relacionados con las funciones de 
relación y coordinación, basándose en 
modelos anatómicos, esquemas y 
gráficos. 

BL2.8.2.Identifica el mecanismo de 
acción básico de las funciones de 
relación y coordinación, y asocia cada 
uno de estos con los órganos 
implicados.

CMCT
CSC

CMCT

BL4 E.A.
18.1
18.2
18.3
20.1



BL2..8.3.Ilustra con ejemplos algunos 
hechos de la vida cotidiana que 
evidencien la integración del sistema 
nervioso y endocrino.

BL2.8.4.Identifica las causas, los 
síntomas y los efectos de algunas de las
enfermedades más comunes 
relacionados con los órganos de los 
sentidos y el sistema nervioso, 
endocrino, y sugiere hábitos de 
prevención.

CMCT

BL4 E.A.
21.1

19.1



J
K

Reproducción y sexualidad.
Anatomía y fisiología del aparato 
reproductor.
Cambios físicos a lo largo de la vida.
Respeto por las características 
individuales físicas, psíquicas o sociales, 
como factor de salud emocional.
El ciclo menstrual.
Fecundación, embarazo y parto.
Análisis de los diferentes métodos 
anticonceptivos.
Técnicas de reproducción asistida.

BL2.10Identificar  los diferentes órganos 
del aparato reproductor masculino y 
femenino con la ayuda de ilustraciones, 
esquemas o recursos digitales, 
asociándolos con la función, y describir el
ciclo menstrual y los procesos de 
fecundación, embarazo y parto, 
argumentando las aplicaciones de la 
ciencia en las actuales técnicas de 
reproducción asistida.

BL2.10.1.Identifica con ayuda de 
ilustraciones, esquemas o recursos 
digitales, los diversos órganos del 
aparato reproductor masculino y 
femenino.

BL2.10.2.Relaciona cada uno de los 
órganos de los aparatos reproductores 
con la función concreta.

BL2.10.3.Reconoce las etapas del ciclo 
menstrual relacionándolos con los 
cambios hormonales que tienen lugar 
en cada uno de estos.

BL2.10.4.Explica los procesos de 
fecundación, embarazo y parto 
característicos de la especie humana.

BL2.10.5.Analiza las oportunidades que
proporcionan las técnicas de 
reproducción asistida en la resolución 
de problemas de la función 
reproductiva humana, valorando los 
avances de las ciencias biológicas.

CMCT
CD

CMCT

CMCT

CMCT
CSC

CMCT
CSC

BL4 E.A.
25.1

25.1

26.1

28.1



J
K

Nutrición, alimentación y salud. 
Nutrientes, alimentos y hábitos 
alimentarios saludables.
Dieta equilibrada.
Obesidad y trastornos de la conducta 
alimentaria.
Utilización del sistema sanitario.

BL.2.6Diferenciar los hábitos personales 
y culturales de alimentación de los 
procesos fisiológicos de nutrición, 
identificar los principales tipos de 
nutrientes en los alimentos, sus 
funciones y las características de una 
dieta equilibrada, justificando la 
relevancia de los hábitos alimentarios 
saludables y de la práctica habitual de 
ejercicio físico para incrementar el 
bienestar y prevenir la obesidad, 
admitiendo la necesidad de ayuda 
delante de los trastornos de la conducta 
alimentaria.

BL2.6.1.Diferencia los conceptos de 
alimentación y nutrición, y justifica la 
importancia de una dieta saludable y 
de la práctica de ejercicio físico en la 
salud.

BL2.6.2.Identifica los nutrientes que 
contienen diversos tipos de alimentos y
los relaciona con sus funciones en el 
organismo.

BL2.6.3.Reconoce las características 
que ha de tener una dieta equilibrada y
saludable, según las recomendaciones 
de la OMS.

BL2.6.4.Reconoce la influencia de la 
práctica habitual del ejercicio físico en 
la prevención de la obesidad y el 
incremento del bienestar y la salud.

BL2.6.5.Identifica los riesgos físicos, 
psicológicos y sociales del trastorno de 
conducta alimentaria, y reconoce la 
necesidad de buscar ayuda 
especializada y dónde encontrarla.

CMCT
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CMCT

CMCT
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: Educación emocional de la sexualidad.



OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁND
AR

C
D
J
K

La sexualidad  como componente 
racional y afectiva exclusiva de la 
especie humana.
Respuesta sexual humana.
Hábitos saludables  de higiene sexual y
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual.
Disposición favorable a solicitar 
asesoramiento y ayuda a centros 
sanitarios especializados en 
situaciones de riesgo para la salud 
sexual o reproductiva.

BL2.11Discriminar los conceptos  de 
sexualidad y reproducción, y reconocer 
las principales enfermedades de 
transmisión sexual para conseguir una 
buena salud sexual y reproductiva, 
justificando la solicitud de ayuda 
sociosanitaria delante de situaciones 
de riesgo, respetando las diferentes 
opciones sexuales y denunciando 
situaciones discriminatorias.

BL2.11.1.Identifica las diferencias entre 
el concepto anatómico de sexo, el 
concepto fisiológico de reproducción y el
concepto de sexualidad como una 
dimensión afectiva humana presente en 
todas las etapas de la vida.

BL2.11.2.Identifica las características de 
la respuesta sexual humana, 
relacionándola con el concepto de salud 
sexual definida por la OMS.

BL2.11.3.Compara las principales 
enfermedades de transmisión sexual, su 
origen y características y las formas de 
prevención necesarias para una buena 
salud sexual y reproductiva.

BL2.11.4.Reconocer los principales 
métodos anticonceptivos e identifica su 
manera de actuar.

BL2.11.5.Justifica la necesidad de 
solicitar ayuda sociosanitaria delante de 
situaciones de riesgo respecto a la salud 
sexual y reproductiva y sabe donde 
encontrarla.

BL2.11.6.Respeta las diversas opciones 
sexuales y denuncia situaciones 
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BL4 EA
29.1

27.2

27.1



discriminatorias.

CSC

C
D
J
K

Igualdad entre hombre y mujeres.
Prevención de conductas 
discriminatorias y de violencia de 
género.

BL2.12Argumentar la igualdad entre 
hombres y mujeres, identificar 
comportamientos y contenidos sexistas
para prevenir y actuar delante de 
situaciones de discriminación y de 
violencia de género.

BL2.12..1.Identifica conductas sexistas y 
situaciones de desigualdad de género, y 
propone soluciones para conseguir una 
sociedad más igualitaria.

CSC BL4 EA
29.1

UNIDAD DIDÁCTICA 5: De lo grande a lo más pequeño: la célula

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA



R

F
J
K

Niveles de organización general del 
cuerpo humano como ser vivo: 
células, órganos, aparatos, sistemas.

BL2.1Catalogar los diversos niveles 
de organización en los seres vivos, 
diferenciar los distintos tipos 
celulares, relacionar la estructura de 
los diferentes tejidos, órganos y 
sistemas del cuerpo humano como 
su función, y argumentar sobre las 
ventajas y los inconvenientes de la 
especialización celular.

BL2.1.1.Ordena jerarquicamente los 
diversos niveles de organización del 
cuerpo humano como ser vivo, a partir de 
ejemplos concretos de células, tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas.

BL2.1.2.Diferencia, a partir de esquemas y 
imágenes, los principales tipos celulares 
de los tejidos humanas, y relaciona la 
morfología celular y la estructura de os 
tejidos con la función que ejercen en el 
cuerpo humano.

BL2.1.3.Argumenta las ventajas y los 
inconvenientes de la especialización 
tisular en la evolución de los seres vivos 
pluricelulares y en la estructura del cuerpo
humano. 

CMCT

CMCT

CMCT

BL4 EA
1.1
1.2
2.1

1.1
1.2
2.1

1.1
1.2
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: ¿Quién me protege del coronavirus?

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA
R

J La salud y la enfermedad. Concepto BL2.2Relacionar el concepto BL2.2.1.Identifica las diferentes CMCT BL4 EA



K

J
K

sistémico de salud. Factores 
determinantes. Adquisición de estilos de 
vida saludables. El consumo de sustancias 
adictivas y sus consecuencias. Medidas de 
prevención. Actitud crítica frente al 
consumo de drogas y otras conductas de 
riesgo.

Consecuencias del uso prolongado de 
tecnologías. Aspectos adictivos de los 
medios digitales. Actitud equilibrada hacia 
el uso tecnológico. 

holistico de salud de la OMS con los 
factores que la determinan, para 
justificar la importancia de adquirir 
hábitos y estilos de vida saludables 
en la prevención de enfermedades y
delante de situaciones de riesgo de 
la sociedad actual, como el 
consumo de sustancias adictivas, 
reconociendo sus consecuencias 
individuales y colectivas.

BL2.3Prevenir los riesgos para la 
salud físicos y psicológicos 
derivados del uso de las TIC, 
aplicando diversas 
recomendaciones ergonómicas y 
encontrando un equilibrio entre el 
mundo real y el mundo virtual.

dimensiones del concepto de salud 
propuesto por la OMS, y lo relaciona con 
sus propias percepciones y vivencias.

BL2.2.2.Aporta argumentos sobre la 
influencia de los factores que 
determinan la salud, destacando la 
importancia de adquirir hábitos y estilos 
de vida saludables delante de los 
factores de riesgo de la sociedad actual 
para prevenir enfermedades y mejorar la
salud individual y colectiva.

BL2.2.3.Reconoce, de manera crítica, los 
riesgos para la salud del consumo de 
sustancias adictivas y otras conducta de 
riesgo, así como sus consecuencias 
personales y sociales, proponiendo 
medidas de prevención. 

BL2.3.1.Reconoce y prevé los riesgos 
físicos y psicológicos para la salud 
derivados del uso de las TIC, aplicando 
recomendaciones ergonómicas y 
conductuales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7: ¿Por qué es importante el medio dónde vivo?

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA
R

F
J
K

Estructura del ecosistema.
Factores abióticos y bióticos en los 
ecosistemas y sus relaciones.
Ecosistemas acuáticos y terrestres.
Algunos ecosistemas frecuentes en la 
Comunidad Valenciana.
Elaboración e interpretación de cadenas
y redes tróficas en ecosistemas 
terrestres y acuáticos.

BL3.1Describir los componentes de 
un ecosistema analizando las 
relaciones que se establecen entre 
estos y valorando la importancia de 
su equilibrio.

BL3.1.1.Identifica los componentes de un 
ecosistema.

BL3.1.2.Describe las relaciones entre los 
elementos bióticos y abióticos de un 
ecosistema, destacando la influencia de 
los factores abióticos y su acción con 
factores limitadores de la vida.

BL3.1.3..Describe las relaciones 
interespecíficas que se establecen en las 
comunidades biológicas valorando su 
importancia en el equilibrio del 
ecosistema.

BL3.1.4.  Interpreta  algunas  gráficas
representativas del  sistema  depredador-
presa  evidenciando  la  interdependencia
de ambas poblaciones. 
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CMCT
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F
J
K

F
J
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Impactos humanos en los ecosistemas. 
Acciones que favorecen la conservación
del medio ambiente.

El suelo como ecosistema.

BL3.2.  Reconocer  los  factores
desencadenantes  de  los
desequilibrios  en  los  ecosistemas  y
proponer medidas de restauración y
protección del medio ambiente. 

BL3.3.Identificar  los  componentes
del  suelo,  analizando las  relaciones
que  se  establecen  entre  ellos,  y
justificar su importancia, fragilidad y
la necesidad de protegerlo.

BL3.2.1.Reconoce los principales factores
de  desequilibrio de  los  ecosistemas,
destacando  los  debidos  a  impactos
humanos.

BL3.2.2.Propone medidas de restauración
de  impactos  humanos  en  el  medio
ambiente a partir del estudio de casos de
deterioro.

BL3.3.1.  Identifica  en  esquemas  los
diferentes horizontes de la estructura de
un  suelo y  reconoce  sus  principales
características.

BL3.3.2. Argumenta sobre la importancia
ecológica y social del suelo y su fragilidad,
y  reconoce  los  grandes  impactos
humanos  sobre  el  suelo  proponiendo
medidas preventivas y paliativas para su
protección.

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

2.1

3.1

4.1

5.1



UNIDAD DIDÁCTICA PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL:

UNIDAD DIDÁCTICA 8: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE ÉXITO CCLV ESTÁNDA
R



F
K

El  conocimiento  científico  como
actividad humana en continua evolución
y revisión vinculada a las características
de  la  sociedad  en  cada  momento
histórico.

Contribución de la ciencia a la mejora
de la calidad de vida y a la adquisición
de  actitudes  críticas  en  la  toma  de
decisiones  fundamentadas  ante  los
problemas de la sociedad.

Características básicas de la metodología
científica. La experimentación en Biología
y Geología.

BL1.1.  Justificar  la  influencia  de  la
ciencia en las actividades humanas y
en la forma de pensar de la sociedad
en  diferentes  épocas,  demostrar
curiosidad y espíritu crítico hacia las
condiciones  de  vida  de  los  seres
humanos,  así  como  respecto  a  la
diversidad  natural  y  cultural  y  a  los
problemas  ambientales,  realizar  las
tareas  académicas  o  de  la  vida
cotidiana con rigor y tomar decisiones
fundamentadas  ante  actuaciones
relacionadas  con  la  ciencia  y  la
tecnología.

BL1.1.1.  Justifica,  aportando  ejemplos
significativos  relativos  al  estudio  del
cuerpo  humano,  la  salud,  la
biodiversidad  y  los  ecosistemas  del
planeta  tierra,  etc.,  la influencia  de  la
ciencia en la sociedad y en la mejora de
la  calidad  de  vida,  evidenciando  la
evolución en la  forma de pensar  de la
sociedad  y  de  la  ciencia  en  diferentes
épocas. 

BL1.1.2.  Demuestra  curiosidad,
formulando  preguntas,  respecto  a  las
condiciones  de  vida  de  los  seres
humanos, la salud, la diversidad natural
y cultural y los problemas ambientales.

BL1.1.3. Analiza  con  espíritu  crítico los
problemas relativos al  cuerpo humano,
la  salud,  la  biodiversidad  y  los
ecosistemas  del  planeta  tierra,  etc.,
confrontando distintos puntos de vista,
comparando  datos  y  evidencias,
proponiendo y evaluando argumentos, y
exponiendo,  de  forma  fundamentada,
una opinión propia coherente.

BL1.1.4.  Ejecuta sus  tareas,  proyectos
académicos  y  determinadas
actividades de la vida cotidiana con el
rigor y  la  precisión propios  de  la
actividad científica y tecnológica.
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EL CUERPO HUMANO, DE FUERA A DENTRO.

Hilo argumental: Conocer mi cuerpo, cómo funciona y cómo cuidarlo.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

INDICADORES DE ÉXITO POR UNIDAD DIDÁCTICA:

-CONTENIDOS: 60%

-PROCEDIMENTALES: 30%

-ACTITUDINALES: 10%

Cada unidad didáctica se evaluará independientemente.

De cada unidad es evaluaran los indicadores de éxito conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo con los porcentajes anteriores.

La unidad será apta siempre que su valor numérico sea 5 o más después de calcular los porcentajes.

Si hay alguna parte que está suspensa tendrá que recuperarla para que se le haga la media al final del trimestre.

Al final del trimestre se hará la media de las valoraciones de las unidades didácticas (mínimo 5 en cada unidad para hacer media). Siempre que el valor

final de esta media trimestral sea 5 o más se considerará la asignatura aprobada.

Al final del curso se hará la media de las medias de los trimestres, siempre que sea 5 o más se dará la asignatura por aprobada.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

1ºTRIMESTRE:



-UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2-8

2ºTRIMESTRE:

-UNIDADES DIDÁCTICAS: 3-4-8

3ºTRIMESTRE:

-UNIDADES DIDÁCTICAS: 6-7-8

METODOLOGÍA:

-Proyecto de investigación, ¡cómo es mi cuerpo?.

-Resolución de cuestiones y problemas relacionados con mi cuerpo.

-El cómic de historietas de los órganos, cuerpo...

-Prácticas de disección, y realización de maquetas.

-Presentaciones de vídeos hechos por ellos.

-Visionado de vídeos y películas.

Programació de 3r ESO M, V



● Relació entre continguts, criteris d’avaluació , indicadors d'èxit, estàndards i competències clau per unitats 

didàctiques

A continuació es desglosa cada bloc de materia en les unitats didàctiques en les que s'estructura l’assignatura, s’ha intentat fer-les coincidir amb  les 

del llibre de text que tindran de recolzament.

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

El bloc 1 al ser una metodologia de treball es tractarà en totes les unitats didàctiques, per a evitar la repetició de tots els components ( continguts, 

criteris d’avaluació…)  en cada unitat , es situen a l’inici.

Continguts

- El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment 

històric.

-  Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant 

dels problemes de la societat. Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia. 

- Utilització del llenguatge científic i del vocabulari específic de la matèria d’estudi en la comprensió d’informacions i dades, la comunicació de 

les pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació sobre problemes de caràcter científic.

-  Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic. 

- Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre’s per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 

contrastació i posada a prova a través de l’experimentació. 

- Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 

Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori respectant-hi les normes de seguretat. 

- Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels resultats.

-  Aplicació de les pautes del treball científic per mitjà de la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi 

natural estudiat.



Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Co
mp
e-
tèn
cies

Estand. 

d'apre-

nentatge

1.1.Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i 

en la forma de pensar de la societat en diferents èpoques; 

demostrar curiositat i esperit crític cap a les condicions de vida 

dels éssers humans, així com respecte a la diversitat natural i 

cultural i als problemes ambientals; realitzar les tasques 

acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i prendre 

decisions fonamentades davant d’actuacions relacionades amb la

ciència i la tecnologia.

1.2 Reconèixer i utilitzar la terminologia conceptual de 

l’assignatura per a interpretar el significat d’informacions sobre 

fenòmens naturals i comunicar les seues idees sobre temes de 

caràcter científic

1.3. Buscar i seleccionar de forma contrastada informació de 

caràcter científic, a partir de la comprensió i interpretació de 

1.1.1 Justifica, aportant exemples significatius relatius a l’estudi del cos humà, la salut, la 

biodiversitat i els ecosistemes del planeta Terra, etc., la influència de la ciència en la 

societat i en la millora de la qualitat de vida, evidenciant l’evolució en la manera de pensar

de la societat i de la ciència en diverses èpoques. 

1.1.2 Demostra curiositat, formulant preguntes respecte a les condicions de vida dels 

éssers humans, la salut, la diversitat natural i cultural i els problemes ambientals. 1.1.3 

Analitza amb esperit crític els problemes relatius al cos humà, la salut, la biodiversitat i els 

ecosistemes del planeta Terra, etc., confrontant diversos punts de vista, comparant dades 

i evidències, proposant i avaluant arguments, i exposant, de manera fonamentada, una 

opinió pròpia coherent 

1.1.4 Executa les seues tasques, projectes acadèmics i determinades activitats de la vida 

quotidiana amb el rigor i la precisió propis de l’activitat científica i tecnològica.

1.1.5 Pren decisions, en la seua vida diària i escolar de manera fonamentada, davant de 

temes relacionats amb el cos humà, la salut, els ecos 

1.2.1 Reconeix, en informacions i dades sobre fenòmens naturals, la terminologia 

científica del tema d’estudi pròpia del seu nivell, i n’interpreta el significat.

1.2.2. Comunica les seues idees i discuteix raonadament sobre problemes de caràcter 

científic, utilitzant correctament el llenguatge científic i el vocabulari específic del tema en 

estudi propi del seu nivell, tant oralment com per escrit. 

1.3.1 Busca i selecciona, de manera autònoma, informació científica, procedent de 
diverses fonts, com ara webs, diccionaris i enciclopèdies, revistes científiques, etc.
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textos orals i escrits, continus i discontinus, de forma contrastada

procedent de diverses fonts com ara blogs, wikis, fòrums, pàgines

web, diccionaris i enciclopèdies, etc.; organitzar la dita 

informació citant-ne adequadament la procedència i registrar-la 

en paper o emmagatzemar-la digitalment amb diversos 

procediments com són esquemes, mapes conceptuals, taules, 

fulls de càlcul, gràfics, etc., en dispositius informàtics i servicis de 

la xarxa per a fonamentar les seues idees i opinions, de l’àmbit 

personal, acadèmic, social o professional

1.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de partida d’una 

investigació documental o experimental, formulant preguntes 

sobre fenòmens naturals i proposar les hipòtesis adequades per a

contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i 

l’argumentació. 

1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del 

treball científic (control de variables, registre sistemàtic 

d’observacions i resultats, etc.); manejar amb cura els materials 

d’aula i els instruments de laboratori, respectar les normes de 

seguretat i de comportament en el laboratori o en les eixides de 

camp i interpretar els resultats per a contrastar les hipòtesis 

formulades. 

1.6. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, i 

realitzar un projecte d’investigació en equip sobre el medi 

1.3.2 Organitza i enregistra, en paper o mitjans digitals, la informació científica obtinguda, 
amb diversos procediments de síntesi o presentació de continguts, com ara esquemes, 
mapes conceptuals, taules, gràfics, etc., indicant els criteris utilitzats i citant-ne la 
procedència
1.3.3 Interpreta i relaciona la informació seleccionada del nivell educatiu, i la utilitza per a 
fonamentar les seues idees i opinions.

1.4.1. Planteja problemes i formula preguntes sobre fenòmens naturals relatius a la salut i 
el medi ambient, com a punt de partida d’una investigació documental o experimental. 
1.4.2 Suggereix, amb supervisió, hipòtesis adequades a la naturalesa del problema de 
caràcter científic a investigar i que puguen ser contrastades a través de l’experimentació, 
l’observació i l’argumentació.

1.5.1 Realitza treballs experimentals aplicant-hi les destreses del treball científic (control 
de variables, enregistrament d’observacions i resultats, elaboració de conclusions, etc.).
1.5.2 Maneja, amb correcció i de manera autònoma, alguns materials, instruments i 
aparells de laboratori del seu nivell educatiu
1.5.3 Respecta les normes de seguretat i de comportament, tant en el laboratori com en 
les eixides de camp, amb la responsabilitat pròpia de la seua maduresa personal. 1.5.4 
Interpreta, de manera autònoma, les dades i els resultats obtinguts en treballs 
experimentals del nivell educatiu, i estableix conclusions que relacionen els resultats amb 
les hipòtesis suggerides.

1.6.1 Planifica, amb ajuda ocasional, algunes tasques o projectes individuals o col·lectius 
d’investigació sobre les persones, la salut o el medi ambient, proposant accions, 
assenyalant metes, preveient temps i recursos i identificant els seus punts forts i dèbils.
1.6.2 Realitza amb autonomia algunes tasques o projectes individuals o col·lectius 
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natural; tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions, 

assenyalar les metes fent una previsió de recursos adequada, 

sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mantenint la 

motivació i interès, actuant amb flexibilitat per a transformar les 

dificultats en possibilitats, i avaluar el procés i els resultats.

1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes 

comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, 

donar suport a companys i companyes demostran empatia i 

reconeixent les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per

a resoldre conflictes i discrepàncies.

1.8 Escriure les conclusions dels seus treballs, experiències o del 

projecte d’investigació mitjançant textos prèviament planificats, 

en diversos formats i suports, cuidant-ne els aspectes formals i 

les normes de correcció ortogràfica i gramatical, segons les 

propietats textuals de cada gènere i la situació comunicativa, i 

crear continguts digitals, com ara documents de text o 

presentacions multimèdia, amb sentit estètic i un llenguatge no 

discriminatori, fent servir aplicacions informàtiques d’escriptori.

d’investigació sobre les persones i la salut o sobre el medi ambient, mantenint la 
motivació i l’interés i actuant amb flexibilitat per a transformar les dificultats en 
possibilitats. 
1.6.3 Avalua amb autonomia la planificació de les tasques o projectes d’investigació sobre 
les persones, la salut o el medi ambient realitzats i els resultats obtinguts, d’acord amb les 
metes previstes .

1.7.1 Participa en equips de treball per a assolir un objectiu comú, assumint, amb 
supervisió, diversos rols de manera eficaç i responsable .
1.7.2 Valora, per iniciativa pròpia, les aportacions dels seus companys i companyes en la 
participació en equips de treball, demostran empatia i suport. 
1.7.3 Fa servir el diàleg igualitari, amb supervisió, per a abordar discrepàncies i resoldre 
conflictes quan participa en equips de treball, amb la maduresa pròpia del seu 
desenvolupament personal.

1.8.1 Escriu les conclusions dels seus treballs, experiències o projectes d’investigació, amb 
supervisió, en diversos formats i suports, cuidant els aspectes formals i les normes de 
correcció ortogràfica i gramatical, segons les propietats textuals dels articles científics, en 
situacions comunicatives acadèmiques, com ara debats, fòrums, presentacions, etc.
1.8.2 Crea continguts digitals, com ara documents de text o presentacions multimèdia, de 

manera supervisada, amb sentit estètic i un llenguatge no discriminatori, fent servir 

aplicacions informàtiques d’escriptori i aplicacions web.
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1.9 Exposar en públic les conclusions dels seus estudis 

documentals, experiències o projectes de manera clara, 

ordenada i creativa, amb el suport de recursos de distinta 

naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, etc.), expressant-se 

oralment amb una pronúncia clara, aplicant-hi les normes de la 

prosòdia i la correcció gramatical per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no 

discriminatori.

1.9.1 Exposa en públic, de manera tutoritzada, les conclusions dels seus estudis 

documentals, experiències o projectes per a transmetre de forma clara, organitzada i 

creativa els seus coneixements, destacant els aspectes principals i usant amb desimboltura

recursos de distinta naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, etc.).

1.9.2 S’expressa oralment amb correcció gramatical, amb una pronúncia clara, aplicant-hi 

les normes de la prosòdia i amb un llenguatge no discriminatori, en l’exposició pública dels

seus treballs, amb la maduresa pròpia del seu desenvolupament personal. 

CCL

I 

CAA

CCL

I

3.1

1.10 Participar en intercanvis comunicatius (debats, entrevistes, 

col·loquis i converses) de l’àmbit personal, acadèmic o social, 

aplicant-hi les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell

educatiu pròpies de la interacció oral, i comunicar-se per a 

construir un producte o una tasca col·lectiva de manera 

col·laborativa, compartint informació i continguts digitals, fent 

servir eines TIC i entorns virtuals d’aprenentatge, i comportar-se 

correctament en aquesta comunicació per a prevenir, denunciar i

protegir uns altres companys de situacions de risc com el 

ciberassetjament.

1.10.1 Participa, de manera autònoma, en intercanvis comunicatius orals (debats, 

entrevistes, col·loquis i converses) de l’àmbit personal, acadèmic o social, aplicant-hi les 

estratègies lingüístiques i no lingüístiques de la interacció oral pròpies del seu nivell 

educatiu.

1.10.2 Es comunica amb fluïdesa i autonomia i comparteix informació i continguts digitals 

de manera col·laborativa, fent servir eines TIC i entorns virtuals d’aprenentatge oberts, per

a construir un producte o tasca col·lectiva.

1.10.3 Es comporta correctament, amb supervisió, en els espais comunicatius i protegeix 

altres companys, denunciant situacions de risc com el ciberassetjament.

CCL

I 

CAA

CCL
I CD
CAA

CSC
CD

3.1 5.2

1.11 Reconéixer els estudis i les professions vinculats amb els 

1.11.1 Reconeix els estudis i les professions vinculats a la matèria i als coneixements del 

nivell educatiu, i identifica els coneixements, les habilitats i les competències que aquests 

SIEE



coneixements del nivell educatiu, i identificar els coneixements, 

les habilitats i les competències que requereixen per a relacionar-

les amb les seues fortaleses i preferències.

requereixen, relacionant-los amb les seues fortaleses i preferències. 

1.11.2 Analitza els coneixements, les habilitats i les competències necessàries en diversos 

estudis i professions, i els compara amb les seues pròpies aptituds i interessos per a 

generar alternatives davant de la presa de decisions acadèmiques

SIEE

Bloc 2. Les persones i la salut

Continguts

- Nivells d’organització general del cos humà com a ésser viu: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes.

-  La salut i la malaltia. Concepte sistèmic de salut. Factors determinants. Adquisició d’estils de vida saludable

- El consum de substàncies addictives i les seues conseqüències. Mesures de prevenció. Actitud crítica enfront del consum de drogues i d’altres 

conductes de risc. Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. Aspectes addictius dels mitjans digitals. Actitud equilibrada cap a l’ús 

tecnològic. Diferencia entre món el virtual i el món real.

-  Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments. El sistema immunitari i les vacunes. Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i 

òrgans. Utilització del sistema sanitari. Aportacions de les ciències biomèdiques a l’increment de la salut i a la lluita contra la malaltia. 

- Nutrició, alimentació i salut. Nutrients, aliments i hàbits alimentaris saludables. Dieta equilibrada. Obesitat i trastorns de la conducta 

alimentària. Les funcions de nutrició. Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. Alteracions més freqüents i 

la seua prevenció. Hàbits de vida saludables relacionats. 

- Les funcions de relació. El sistema nerviós. El sistema endocrí. Els òrgans dels sentits i receptors sensorials. La interacció neuroendocrina. 

Malalties i alteracions més comunes, causes, factors de risc i mesures de prevenció. L’aparell locomotor. Hàbits posturals incorrectes. 

Principals patologies i lesions del sistema locomotor. Ergonomia i seguretat postural. Prevenció de lesions i d’accidents. Primers auxilis.

-  Reproducció i sexualitat. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. Respecte per les 

característiques individuals físiques, psíquiques o socials, com a factor de salut emocional. El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. 

Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. Tècniques de reproducció assistida.



-  La sexualitat com a component racional i afectiu exclusiu de l’espècie humana. Resposta sexual humana. Hàbits saludables d’higiene sexual i 

prevenció de malalties de transmissió sexual. Disposició favorable a sol·licitar assessorament i ajuda a centres sanitaris especialitzats en 

situacions de risc per a la salut sexual o reproductiva. 

- Igualtat entre homes i dones. Prevenció de conductes discriminatòries i de violència de gènere

Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Comp
e-
tèncie
s

Estand. 

d'apre-

nentatge



2.1. Catalogar els distints nivells d’organització en els éssers vius, diferenciar

els distints tipus cel·lulars, relacionar l’estructura dels diferents teixits, 

òrgans i sistemes del cos humans amb la seua funció, i argumentar sobre els

avantatges i inconvenients de l’especialització tissular.

2.2. Relacionar el concepte holístic de salut de l’OMS amb els factors que la 

determinen, per a justificar la importància d’adquirir hàbits i estils de vida 

saludables en la prevenció de malalties i enfront de situacions de risc de la 

societat actual, com ara el consum de substàncies addictives, reconeixent 

les conseqüències individuals i col·lectives.

2.3. Prevenir  els riscos per a la salut físics i psicològics derivats de l’ús de les

TIC, aplicant diverses recomanacions ergonòmiques i trobant un equilibri 

entre el món real i el món virtual.

 

2.4. Diferenciar l’origen de les malalties més freqüents, explicar els 

mecanismes de transmissió de les malalties infeccioses per a justificar els 

mètodes preventius de contagi i propagació

2.5. Relacionar el procés d’immunitat amb la producció de vacunes i sèrums 

2.1.1 Ordena jeràrquicament els diversos nivells d’organització del cos 

humà com a ésser viu, a partir d’exemples concrets de cèl·lules, teixits, 

òrgans, aparells i sistemes. 

2.1.2 Diferencia, a partir d’esquemes i imatges, els principals tipus 

cel·lulars dels teixits humans, i relaciona la morfologia cel·lular i 

l’estructura dels teixits amb la funció que exerceixen en el cos humà.

2.1.3. Argumenta els avantatges i els inconvenients de l’especialització 

tissular en l’evolució dels éssers vius pluricel·lulars i en l’estructura del 

cos humà.

2.2.1 Identifica les diferents dimensions del concepte de salut proposat 
per l’OMS, i el relaciona amb les seues pròpies percepcions i vivències.
2.2.2 Aporta arguments sobre la influència dels factors que determinen la
salut, destacant la importància d’adquirir hàbits i estils de vida saludables
davant dels factors de risc de la societat actual per a prevenir malalties i 
millorar la salut individual i col·lectiva.

2.3.1 Reconeix i prevé els riscos físics i psicològics per a la salut derivats 
de l’ús de les TIC, aplicant-hi recomanacions ergonòmiques i conductuals

2.4.1 Classifica, segons el seu origen, les malalties més rellevants en la 
societat actual, a partir de l’estudi de casos o d’informacions procedents 
dels mitjans de comunicació o de documents científics. 
 2.4.2 Reconeix els mecanismes de transmissió de les malalties 
infeccioses, relacionant-los amb els mitjans de prevenció del contagi i 
propagació. 
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El bloc 2 , al ser més dens s’ha estructurat en 5 unitats didàctiques.

A continuació es detallen els continguts treballats en cada unitat i els criteris d’avaluació. La resta de components, estàndars, indicadors i 

competències  queden relacionats amb el criteri corresponent en la taula anterior .

UNITAT 1-_ L'ÉSSER HUMÀ I LA SALUT

Continguts

- Nivells d’organització general del cos humà com a ésser viu: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes.

-  La salut i la malaltia. Concepte sistèmic de salut. Factors determinants. Adquisició d’estils de vida saludable

- Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments.

Criteris d’avaluació

2.1. Catalogar els distints nivells d’organització en els éssers vius, diferenciar els distints tipus cel·lulars, relacionar l’estructura dels diferents teixits, 

òrgans i sistemes del cos humans amb la seua funció, i argumentar sobre els avantatges i inconvenients de l’especialització tissular.

2.2. Relacionar el concepte holístic de salut de l’OMS amb els factors que la determinen, per a justificar la importància d’adquirir hàbits i estils de vida 

saludables en la prevenció de malalties i enfront de situacions de risc de la societat actual, com ara el consum de substàncies addictives, reconeixent 

les conseqüències individuals i col·lectives.

UNITAT 2 - NUTRICIÓ I: EL MEDI INTERN I L’APARELL CIRCULATORI

Continguts

- Nutrició, alimentació i salut. 

- Nutrients, aliments i hàbits alimentaris saludables. 

- Dieta equilibrada. 



- Obesitat i trastorns de la conducta alimentària.

-  Les funcions de nutrició.

- Anatomia i fisiologia de L’aparell circulatori. 

- Alteracions més freqüents i la seua prevenció. 

- Hàbits de vida saludables relacionats. 

Criteris d’avaluació
2.6. Diferenciar els hàbits personals i culturals d’alimentació dels processos fisiològics de nutrició, identificar els principals tipus nutrients en els 

aliments, les seues funcions i les característiques d’una dieta equilibrada, justificant la rellevància dels hàbits alimentaris saludables i de la pràctica 

habitual de l’exercici físic per a incrementar el benestar i prevenir l’obesitat, admetent la necessitat d’ajuda davant dels trastorns de la conducta 

alimentària

2.7. Localitzar i determinar, els òrgans, aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició, relacionant-los amb el seu funcionament, recolzant-se en 

models anatòmics i esquemes gràfics, i indagar les causes, símptomes i conseqüències de les malalties més comunes per a prevenir-les.

2.4. Diferenciar l’origen de les malalties més freqüents

UNITAT 3 - NUTRICIÓ II: APARELL DIGESTIU, RESPIRATORI I URINARI

Continguts

- Anatomia i fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. 

- Alteracions més freqüents i la seua prevenció. 

- Hàbits de vida saludables relacionats. 

Criteris d’avaluació



2.7. Localitzar i determinar, els òrgans, aparells i sistemes implicats en la funció de nutrició, relacionant-los amb el seu funcionament, recolzant-se en 

models anatòmics i esquemes gràfics, i indagar les causes, símptomes i conseqüències de les malalties més comunes per a prevenir-les.

2.4. Diferenciar l’origen de les malalties més freqüents

UNITAT 4 - LA FUNCIÓ DE RELACIÓ I: ÒRGANS DELS SENTITS, APARELL LOCOMOTOR.

Continguts

- Les funcions de relació.

- Els òrgans dels sentits i receptors sensorials.

- Malalties i alteracions més comunes, causes, factors de risc i mesures de prevenció.

-  L’aparell locomotor.

-  Hàbits posturals incorrectes.

-  Principals patologies i lesions del sistema locomotor.

-  Ergonomia i seguretat postural. 

- Prevenció de lesions i d’accidents. 

- Primers auxilis.

Criteris d’avaluació
2.8. Reconèixer els sistemes, aparells i òrgans implicats en les funcions de relació i coordinació, i interpretar els seus mecanismes d’acció com un 

procés de recepció d’estímuls, coordinació de la informació i elaboració i execució de respostes, associant cada òrgan i sistema al procés corresponent

per a previndre alteracions dels òrgans dels sentits, desequilibris hormonals o nerviosos.

2.9. Argumentar la influència en la salut dels mals hàbits posturals descrivint les patologies i lesions més freqüents de l’aparell locomotor, relacionant-

les amb les seues causes i reconèixer les pautes de control postural, ergonòmiques, per a treballar de forma segura i evitar lesions i previndre 

accidents.

UNITAT 5 - LA FUNCIÓ DE RELACIÓ II: ELS SISTEMES NERVIÓS, ENDOCRÍ I IMMUNE



Continguts

- Les funcions de relació. 

- El sistema nerviós. 

- El sistema endocrí. 

- La interacció neuroendocrina.

- Malalties i alteracions més comunes, causes, factors de risc i mesures de prevenció. 

- El consum de substàncies addictives i les seues conseqüències. Mesures de prevenció. Actitud crítica enfront del consum de drogues i d’altres 

conductes de risc. 

- Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. Aspectes addictius dels mitjans digitals. Actitud equilibrada cap a l’ús tecnològic. Diferencia 

entre món el virtual i el món real.

- El sistema immunitari i les vacunes. 

- Els trasplantaments i la donació de cèl·lules, sang i òrgans. 

- Utilització del sistema sanitari. 

- Aportacions de les ciències biomèdiques a l’increment de la salut i a la lluita contra la malaltia. 

Criteris d’avaluació
2.3. Prevenir  els riscos per a la salut físics i psicològics derivats de l’ús de les TIC, aplicant diverses recomanacions ergonòmiques i trobant un equilibri 

entre el món real i el món virtual.

2.5. Relacionar el procés d’immunitat amb la producció de vacunes i sèrums i amb la donació de teixits i òrgans, apreciant les aportacions de les 

ciències biomèdiques, i debatre el bon ús dels medicaments per a evitar el seu consum innecessari.

2.8. Reconèixer els sistemes, aparells i òrgans implicats en les funcions de relació i coordinació, i interpretar els seus mecanismes d’acció com un 

procés de recepció d’estímuls, coordinació de la informació i elaboració i execució de respostes, associant cada òrgan i sistema al procés corresponent

per a previndre alteracions dels òrgans dels sentits, desequilibris hormonals o nerviosos. 



UNITAT 6 - REPRODUCCIÓ I SEXUALITAT

Continguts

-  Reproducció i sexualitat.

-  Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. 

- Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. 

- Respecte per les característiques individuals físiques, psíquiques o socials, com a factor de salut emocional.

-  El cicle menstrual. 

- Fecundació, embaràs i part. 

- Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. 

- Tècniques de reproducció assistida.

-  La sexualitat com a component racional i afectiu exclusiu de l’espècie humana. Resposta sexual humana.

-  Hàbits saludables d’higiene sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual. 

- Disposició favorable a sol·licitar assessorament i ajuda a centres sanitaris especialitzats en situacions de risc per a la salut sexual o 

reproductiva. 

- Igualtat entre homes i dones. Prevenció de conductes discriminatòries i de violència de gènere

Criteris d’avaluació
2.10. Identificar els diferents òrgans de l’aparell reproductor masculí i femení amb ajuda d’il·lustracions, esquemes o recursos digitals, associant-los 

amb la seua funció i descriure el cicle menstrual i els processos de fecundació, embaràs i part, argumentant les aplicacions de la ciència en les actuals 

tècniques de reproducció assistida.

2.11. Discriminar els conceptes de sexualitat i reproducció i reconèixer les principals malalties de transmissió sexual per a aconseguir una bona salut 

sexual i reproductiva, justificant la sol·licitud d’ajuda soci sanitària davant de situacions de risc, respectant les diferents opcions sexuals i denunciant 

situacions discriminatòries.

2.12. Argumentar la igualtat entre homes i dones, identificar comportaments i continguts sexistes per a prevenir i actuar enfront de situacions de 

discriminació i de violència de gènere



Bloc 3. Els ecosistemes

Queda organitzat en l’unitat didàctica:

UNITAT 7 - L’HOME I LA TERRA

Continguts

- Estructura de l’ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i les seues relacions.

-  Ecosistemes aquàtics i terrestres. Alguns ecosistemes freqüents a la Comunitat Valenciana.

-  Elaboració i interpretació de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes terrestres i aquàtics. 

- El sòl com a ecosistema

-  Impactes humans en els ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient

Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Comp
e-
tèncie
s

Estand. 

d'apre-

nentatge

3.1. Descriure els components d’un ecosistema, analitzant les relacions que 

s’hi estableixen i valorar la importància del seu equilibri.

3.1.1 Identifica els components d’un ecosistema. 

3.1.2 Descriu les relacions entre els elements biòtics i 

abiòtics d’un ecosistema, destacant la influència dels 

factors abiòtics i la seua acció com a factors limitadors de la

vida.

CMCT
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CMCT
, 

1.1

1.1 2.1



3.2. Reconèixer els factors desencadenants dels desequilibris en els 

ecosistemes i proposar mesures de restauració i protecció del medi ambient.

3.3. Identiicar els components del sòl, analitzant les relacions que s’hi 

estableixen, i justificar-ne la importància, fragilitat i la necessitat de protegir-

lo.

3.1.3 Descriu les relacions interespecífiques que 

s’estableixen en les comunitats biològiques, valorant-ne la 

importància en l’equilibri de l’ecosistema. 

3.1.4 Interpreta algunes gràfiques representatives del 

sistema depredador-presa, evidenciant la interdependència

d’ambdues poblacions. 

3.2.1 Reconeix els principals factors de desequilibri dels 
ecosistemes, destacant els deguts a impactes humans
3.2.2 Proposa mesures de restauració d’impactes humans 
en el medi ambient a partir de l’estudi de casos de 
deteriorament. 

3.3.1 Identifica en esquemes els diferents horitzons de 
l’estructura d’un sòl i reconeix les seues principals 
característiques
3.3.2 Argumenta sobre la importància ecològica i social del 
sòl i la seua fragilitat, i reconeix els grans impactes humans 
sobre el sòl, proposant mesures preventives i pal·liatives 
per a la seua protecció BL6 
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● Metodologia

Es treballarà  amb metodologia diversa per a que desenvolupen distintes capacitats i l’assignatura resulte atractiva i motivadora:

➢ Alguns continguts es treballaran amb presentacions digitals, visualització de vídeos  i amb  recolzament del llibre , realitzant, si cal,  

activitats diverses, individuals i en grup, que serveixen per refermar la informació.



➢ Si és possible es realitzaran pràctiques de laboratori, ja que al no tenir desdoblament es fa difícil  mantenir la distància de seguretat i 

complir el protocol de prevenció de la COVID.

➢ Per a reforçar l’últim bloc  dels ecosistemes, si l’evolució de la COVID 19 ho permet,  farem alguna eixida al medi natural.

➢ S’utilitzaran recursos digitals i activitats interactives d’internet, a l’inici de curs els alumnes es matricularan en les plataformes digitals que 

els indicarà la professora, afavorint així la competència digital i preparant-nos per a possibles canvis d’escenari.

➢ Es treballaran articles d’investigació per al foment de la lectura.

➢ Els alumnes realitzaran maquetes, models anatòmics, videos, posters etc , per a facilitar la comprensión d’alguns continguts i desenvolupar

la creativitat.

➢ Es realitzaran treballs en grup per a fomentar la recerca d’informació i el treball cooperatiu, posteriorment s’exposaran  a la resta dels 

companys, recolzant-se en presentacions digitals i/o altres estratègies de presentació.

● Avaluació

Instruments d’avaluació

➢ Controls escrits

➢ Activitats de reforç i ampliació

➢ Treballs d’investigació

➢ Exposicions orals

➢ Memòries de les pràctiques de laboratori

➢ Activitats i debats sobre textos científics ( pla de foment de la lectura)

➢ Presentacions en format digital

➢ Observació directa del comportament , actitud, assistència, puntualitat, implicació en el treball cooperatiu, interès, participació...

Criteris de qualificació

Els estàndards d’aprenentatge conceptuals puntuaran un 60% , els estàndards de tipus procedimental un 30 % i els actitudinals un 10%.

Depenent de l’activitat, la qualificació serà individual i/o també grupal.



Es considerarà l’assignatura aprovada quan la qualificació siga 5 o més. Si algún trimestre no s’arriba a aquesta qualificació l’alumne podrà realitzar una 

recuperació de la part no superada seguint les indicacions de la professora (treball individual i/o prova tipus test).

Per aprovar és necessària l’exposició oral en les activitats que ho requerisquen.

● Temporalització

Cóm que el 1r bloc és una metodologia de treball aquest es treballarà en totes les unitats didàctiques

           1a avaluació: UNITAT 1- L'ÉSSER HUMÀ I LA SALUT

                                   UNITAT 2- NUTRICIÓ I: EL MEDI INTERN I L’APARELL CIRCULATORI

                                   UNITAT 3 - NUTRICIÓ II: APARELL DIGESTIU, RESPIRATORI I URINARI

           2a avaluació: UNITAT 4 - LA FUNCIÓ DE RELACIÓ I: ÒRGANS DELS SENTITS, APARELL LOCOMOTOR.

                                   UNITAT 5 - LA FUNCIÓ DE RELACIÓ II: ELS SISTEMES NERVIÓS, ENDOCRÍ I IMMUNE

           3a avaluació: UNITAT 6 - REPRODUCCIÓ I SEXUALITAT

                                   UNITAT 7 - L’HOME I LA TERRA

5.4.- QUART  D’ESO-BIOLOGIA I GEOLOGIA

Introducció

En aquest curs, s’aborda l’estudi de les grans teories que han permès el desenrotllament més actual de les ciències de la vida i de la Terra: la tectònica

de plaques, la teoria cel·lular i la teoria de l’evolució, per a finalitzar amb l’estudi dels ecosistemes.

 El primer bloc de metodologia científica i projecte d’investigació integra en l’inicial bloc 4 del Reial Decret dedicat a la realització d’un projecte 

d’investigació, els elements comuns dels procediments de l’activitat científica i els elements competencials integrats.



 El segon bloc, partint del concepte de l'ésser viu com a sistema, se centra en l’estudi de la cèl·lula com a unitat estructural i funcional davall el marc 

explicatiu de la teoria cel·lular, alhora que s'inicia els estudiants en el coneixement de les molècules de la vida, de la genètica molecular, de l’herència 

i dels seus mecanismes. També s’aborda amb més profunditat les hipòtesis sobre l’origen de la vida en la Terra, la història i proves de les teories 

evolutives, l’evolució i els seus mecanismes, destacant el paper de les mutacions en l’origen de la diversitat biològica, així com la relació actual entre 

mutació, variabilitat i selecció natural.

 En el tercer bloc, s’estudia dinàmica de la Terra, els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics ocorreguts en la seua història, els 

principis fonamentals de la geologia i els fòssils guia. S’analitzen també els models geodinàmic i geoquímic de l’estructura i composició de la Terra i 

s’aborda l’estudi de la tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia, que articula de forma global el seu estudi.

 En el quart bloc s'aprofundeix en el coneixement dels ecosistemes, de la seua estructura i components; dels factors biòtics i abiòtics; de les 

interaccions entre els éssers vius i els factors abiòtics i de les adaptacions; de l’autoregulació i dinàmica de l’ecosistema; dels cicles de matèria i fluxos 

d’energia i de l’activitat humana i el medi ambient.

Continguts , criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge,indicadors d'èxit i competències clau per unitats 

didàctiques

A continuació es desglosa cada bloc de materia en les unitats didàctiques en les que s'estructura l’assignatura, s’ha intentat fer-les coincidir amb  les 

del llibre de text que tindran de recolzament.

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

El bloc 1 al ser una metodologia de treball es tractarà en totes les unitats didàctiques, per a evitar la repetició de tots els components ( continguts, 

criteris d’avaluació…)  en cada unitat , es situen a l’inici.

Continguts

- El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment històric.



- Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant dels 
problemes de la societat. 
- Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
-  El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment 
històric. Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant 
dels problemes de la societat. Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
- Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic en diverses fonts.
- Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 

contrastació i posada a prova a través de l’experimentació. 

- Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 

- Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori respectant-hi les normes de seguretat.

- Aplicació de les pautes del treball científic per mitjà de la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural

estudiat .



Criteris d’avaluació

1.1.Justificar la influència de la ciència en les activitats

humanes i en la forma de pensar de la societat en 

diferents èpoques; demostrar curiositat i esperit crític

cap a les condicions de vida dels éssers humans, així 

com respecte a la diversitat natural i cultural i als 

problemes ambientals; realitzar les tasques 

acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i 

prendre decisions fonamentades davant d’actuacions 

relacionades amb la ciència i la tecnologia.

1.2 Reconèixer i utilitzar la terminologia conceptual 

de l’assignatura per a interpretar el significat 

d’informacions sobre fenòmens naturals i comunicar 

Indicadors d’èxit

1.1.1. Argumenta la influència de la ciència en les activitats humanes i en la 

millora de la qualitat de vida, evidenciant l’evolució en la forma de pensar 

de la societat en diferents èpoques respecte a temes com l’evolució de la 

vida, l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, etc., i identificant 

les grans revolucions científiques.

1.1.2. Demostra curiositat formulant preguntes rellevants, per iniciativa 

pròpia, respecte a les condicions de vida dels éssers humans, la diversitat 

cultural, els problemes ambientals i l’origen i l’evolució de la vida.

1.1.3. Analitza amb esperit crític els problemes vinculats a temes com 

l’evolució de la vida, l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, 

etc., confrontant diversos punts de vista, diferenciant dades i evidències 

científiques d’opinions espontànies, i proposant i avaluant arguments i 

raons que avalen les seues pròpies conclusions i opinions.

1.1.4. Fa les tasques, els projectes acadèmics i determinades activitats de la 

vida quotidiana aplicant-hi la creativitat, el rigor i la precisió propis de 

l’activitat científica i tecnològica

1.1.5. Pren decisions, amb autonomia, en l’àmbit personal, acadèmic i 

social, de manera fonamentada, sobre temes relacionats amb l’evolució de 

la vida, l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, etc., 

argumentant les raons en què s’ha basat i aportant evidències .

1.2.1. Reconeix, en informacions i dades sobre fenòmens naturals, la 

terminologia científica del tema d’estudi pròpia del seu nivell i n’interpreta 

el significat. 
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les seues idees sobre temes de caràcter científic

1.3. .Buscar i seleccionar informació de manera 

contrastada procedent de diverses fonts, com ara 

webs, diccionaris i enciclopèdies, i organitzar aquesta 

informació, citant-ne la procedència, enregistrant-la 

en paper de manera acurada o digitalment amb 

diversos procediments de síntesi o presentació de 

continguts, com ara esquemes, mapes conceptuals, 

taules, fulls de càlcul, gràfics, etc., utilitzant aquesta 

informació per a fonamentar les seues idees i 

opinions. 

1.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de 

partida d’una investigació documental o 

experimental, formulant preguntes sobre fenòmens 

naturals i proposar les hipòtesis adequades per a 

contrastar-les a través de l’experimentació o 

l’observació i l’argumentació. 

1.5. Realitzar un treball experimental aplicant les 

destreses del treball científic (control de variables, 

registre sistemàtic d’observacions i resultats, etc.); 

manejar amb cura els materials d’aula i els 

instruments de laboratori, respectar les normes de 

seguretat i de comportament en el laboratori o en les 

eixides de camp i interpretar els resultats per a 

1.2.2. Comunica les seues idees, discuteix raonadament i argumenta, en 

debats, treballs i projectes sobre temes de caràcter científic, utilitzant el 

llenguatge i el vocabulari específic de la matèria en estudi propi del seu 

nivell, tant oralment com per escrit

1.3.1 Busca i selecciona, de manera autònoma, informació científica, 
procedent de diverses fonts, com ara webs, diccionaris i enciclopèdies, 
revistes científiques, etc.
1.3.2 Organitza i enregistra, en paper o mitjans digitals, la informació 
científica obtinguda, amb diversos procediments de síntesi o presentació de
continguts, com ara esquemes, mapes conceptuals, taules, gràfics, etc., 
indicant els criteris utilitzats i citant-ne la procedència
1.3.3 Interpreta i relaciona la informació seleccionada del nivell educatiu, i 
la utilitza per a fonamentar les seues idees i opinions.

1.4.1. Formula preguntes i proposa problemes relatius a l’evolució de la 
vida, l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, etc., susceptibles 
de promoure una investigació documental o experimental. 
1.4.2. Formula, amb autonomia, hipòtesis científiques adequades a la 
naturalesa del problema de caràcter científic a investigar, per a ser 
contrastades a través de l’experimentació, l’observació i l’argumentació. 

1.5.1. Fa treballs experimentals aplicant-hi les destreses de la metodologia 
científica (control de variables, enregistrament rigorós d’observacions, 
anàlisi dels resultats, elaboració de conclusions, exposició del treball, etc.). 
1.5.2.Utilitza amb correcció, de manera autònoma i responsable, els 
materials, els instruments i els aparells de laboratori del seu nivell educatiu.
1.5.3. Respecta les normes de seguretat i de comportament en el laboratori
o en les eixides de camp, justificant-ne la necessitat.
1..5.4. Interpreta correctament els resultats obtinguts en treballs 
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contrastar les hipòtesis formulades. 

1.6. Planificar tasques o projectes, individuals o 

col·lectius, i realitzar un projecte d’investigació en 

equip sobre el medi natural; tindre iniciativa per a 

emprendre i proposar accions, assenyalar les metes 

fent una previsió de recursos adequada, sent 

conscient de les seues fortaleses i debilitats, 

mantenint la motivació i interès, actuant amb 

flexibilitat per a transformar les dificultats en 

possibilitats, i avaluar el procés i els resultats.

1.7. Participar en equips de treball per a aconseguir 

metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i 

responsabilitat, donar suport a companys i 

companyes demostrant empatia i reconeixent les 

seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a 

resoldre conflictes i discrepàncies.

1.8 Escriure les conclusions dels seus treballs, 

experiències o del projecte d’investigació mitjançant 

textos prèviament planificats, en diversos formats i 

suports, cuidant-ne els aspectes formals i les normes 

experimentals del nivell educatiu, i estableix conclusions que relacionen els 
resultats amb les hipòtesis suggerides per a contrastar-les.

1.6.1. Planifica, de manera autònoma, algunes tasques o projectes 
d’investigació individuals o col·lectius sobre temes científics, com l’evolució 
de la vida, l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, etc., 
proposant accions, assenyalant metes, preveient temps i recursos i 
identificant els seus punts forts i dèbils. 
1.6.2. Realitza, amb iniciativa, algunes tasques o projectes d’investigació 
individuals o col·lectius sobre temes científics, com l’evolució de la vida, 
l’herència, la dinàmica terrestre o el medi ambient, etc., mantenint la 
motivació i l’interés i actuant amb flexibilitat per a transformar les 
dificultats en possibilitats.
1..6.3. Avalua, amb iniciativa, la planificació de tasques o projectes 
d’investigació sobre l’evolució de la vida, l’herència, la dinàmica terrestre o 
el medi ambient, etc., i revisa críticament els resultats obtinguts d’acord 
amb les metes previstes, per a introduir millores en el desenvolupament del
projecte. 

1.7.1. Treballa en equip de manera participativa, assumint, per iniciativa 
pròpia, diversos rols amb responsabilitat i eficàcia.
1.7.2. Reforça, influint positivament en el grup, el treball dels companys i 
companyes amb empatia, i valora les seues aportacions quan participa en 
equips de treball
1.7.3. Resol conflictes i discrepàncies a través del diàleg igualitari i l’escolta 
activa, per iniciativa pròpia, amb la maduresa pròpia del seu 
desenvolupament personal. CSC 

1.8.1 Escriu les conclusions dels seus treballs, experiències o projectes 
d’investigació, amb supervisió, en diversos formats i suports, cuidant els 
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de correcció ortogràfica i gramatical, segons les 

propietats textuals de cada gènere i la situació 

comunicativa, i crear continguts digitals, com ara 

documents de text o presentacions multimèdia, amb 

sentit estètic i un llenguatge no discriminatori, fent 

servir aplicacions informàtiques d’escriptori.

aspectes formals i les normes de correcció ortogràfica i gramatical, segons 
les propietats textuals dels articles científics, en situacions comunicatives 
acadèmiques, com ara debats, fòrums, presentacions, etc.
1.8.2 Crea continguts digitals, com ara documents de text o presentacions 

multimèdia, de manera supervisada, amb sentit estètic i un llenguatge no 

discriminatori, fent servir aplicacions informàtiques d’escriptori i aplicacions

web.

1.9 Exposar en públic les conclusions dels seus estudis

documentals, experiències o projectes de manera 

clara, ordenada i creativa, amb el suport de recursos 

de distinta naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, 

etc.), expressant-se oralment amb una pronúncia 

clara, aplicant-hi les normes de la prosòdia i la 

correcció gramatical per a transmetre de manera 

organitzada els seus coneixements amb un llenguatge

no discriminatori.

1.9.1. Exposa en públic, de manera autònoma, amb fluïdesa i convicció, les 

conclusions dels seus estudis documentals, experiències o projectes per a 

transmetre de manera organitzada i creativa els seus coneixements, 

estacant els aspectes principals i usant recursos de distinta naturalesa 

(textuals, gràfics, audiovisuals, etc.).

1.9.2. S’expressa oralment amb correcció gramatical, amb una pronúncia 

clara, aplicant-hi les normes de la prosòdia i amb un llenguatge no 

discriminatori, en l’exposició pública dels seus treballs, amb la maduresa 

pròpia del seu desenvolupament personal. 
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1.10 Participar en intercanvis comunicatius (debats, 

entrevistes, col·loquis i converses) de l’àmbit 

personal, acadèmic o social, aplicant-hi les estratègies

lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu 

pròpies de la interacció oral, i comunicar-se per a 

construir un producte o una tasca col·lectiva de 

manera col·laborativa, compartint informació i 

continguts digitals, fent servir eines TIC i entorns 

virtuals d’aprenentatge, i comportar-se correctament 

en aquesta comunicació per a prevenir, denunciar i 

protegir uns altres companys de situacions de risc 

1.10.1 Participa, de manera autònoma, en intercanvis comunicatius orals 

(debats, entrevistes, col·loquis i converses) de l’àmbit personal, acadèmic o 

social, aplicant-hi les estratègies lingüístiques i no lingüístiques de la 

interacció oral pròpies del seu nivell educatiu.

1.10.2 Es comunica amb fluïdesa i autonomia i comparteix informació i 

continguts digitals de manera col·laborativa, fent servir eines TIC i entorns 

virtuals d’aprenentatge oberts, per a construir un producte o tasca 

col·lectiva.

1.10.3 Es comporta correctament, amb supervisió, en els espais 

comunicatius i protegeix altres companys, denunciant situacions de risc 

com el ciberassetjament.
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com el ciberassetjament.

1.11. Buscar i seleccionar informació sobre els 

entorns laborals, les professions i els estudis vinculats

amb els coneixements del nivell educatiu; analitzar 

els coneixements, les habilitats i les competències 

necessàries per al seu desenvolupament, i comparar-

los amb les seues pròpies aptituds i interessos per a 

generar alternatives davant de la presa de decisions 

vocacional.

1.11.1. Busca i selecciona informació sobre els entorns laborals, les 

professions i els estudis vinculats amb els coneixements del seu nivell 

educatiu per a orientar el seu futur.

1.11.2. Analitza els coneixements, les habilitats i les competències 

necessàries en diferents entorns acadèmics i laborals, i els compara amb les

seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives davant de la 

presa de decisions vocacionals. SIEE

SIEE

SIEE

Bloc 2. Evolució de la vida

Continguts

- L'ésser viu com a sistema. 

- Teoria cel·lular. La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. 

- Tipus de cèl·lules. 

- Teoria endosimbiòtica.

-  Les molècules de la vida.

- Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular. 

- Concepte de gen. 

- Expressió de la informació genètica. 

- Replicació de l’ADN, transcripció i traducció.

-  Codi genètic

- El cicle cel·lular.

- Mutacions i diversitat biològica.

- L’herència i transmissió de caràcters. Lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes senzills.

- Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions.



-  Biotecnologia.

- Bioètica.

- Origen i evolució dels éssers vius.

-  Hipòtesi sobre l’origen de la vida en la Terra.

-  Evidències de l’evolució. Teories evolutives.

-  L’evolució i els seus mecanismes.

- L’evolució humana: procés d’hominització

Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Compe
-
tèncie
s
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2.1. Debatre els postulats de la teoria cel·lular que estableix els 

fonaments de la biologia i descriure les analogies i diferències 

en l’estructura de les cèl·lules procariotes i eucariotes, 

interpretant les relacions evolutives entre aquestes.

2.1.1. Discuteix els enunciats de la teoria cel·lular que estableix els fonaments de la 

biologia, inferint, a partir d’aquests, la uniformitat d’organització dels éssers vius. 

2.1.2. Compara la dimensió i les estructures de les cèl·lules procariotes i eucariotes, i 

interpreta les relacions evolutives entre elles, segons la teoria endosimbiòtica. 
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2.2. Descriure l’estructura dels àcids nucleics, relacionar l’ADN 

amb el concepte de gen i aplicar el codi genètic en la resolució 

de problemes sobre mutacions gèniques.

2.2.1. Descriu la composició, l’estructura i la localització dels àcids nucleics, 

relacionant-les amb la seua funció en el manteniment i l’expressió de la informació 

genètica

2.2.2. Reconeix el concepte de gen i l’identifica com la unitat fonamental en la 

transmissió dels caràcters hereditaris dels éssers vius.

2.2.3. Resol problemes senzills sobre els processos de replicació, transcripció i 

traducció dels àcids nucleics, utilitzant el codi genètic. 

CMCT

CMCT

CMCT

BL1 5.1

BL1 5.1 

BL1 6.1

BL1 5.1 

BL1 7.1

2.3. Representar l’estructura del nucli cel·lular i dels 

cromosomes, identificant-los en un cariotip, diferenciar els 

principals processos que tenen lloc en la mitosi i la meiosi 

justificant la seua importància biològica, i identificar les fases 

2.3.1. Representa o localitza en esquemes l’estructura del nucli cel·lular i dels 

cromosomes, interpretant la cromatina i els cromosomes mitòtics com a diferents 

graus de condensació de l’ADN associat a proteïnes.

2.3.2. Interpreta imatges de cariotips com una tècnica d’anàlisi genètica, destacant el 

CMCT

CMCT

BL1 2.1 

BL1  3.1

BL1  3.1



del cicle cel·lular en imatges de microscòpia òptica. caràcter diploide de la informació i observant possibles anomalies

2.3.3. Reconeix les diferències entre la mitosi i la meiosi, i argumenta la importància 

biològica de cada una d’elles.

2.3.4. Identifica, en imatges de microscòpia o en esquemes, les diverses fases de la 

mitosi i la meiosi, reconeixent els processos cel·lulars que hi tenen lloc. 

CMCT

CMCT

BL1  4.1

BL1 4.1

2.4. Analitzar el concepte de mutació diferenciant els seus tipus 

i argumentar els seus efectes sobre la variabilitat genètica i 

l’evolució de les espècies i sobre els individus, exemplificant 

algunes de les malalties hereditàries més comunes que 

provoquen.

2.4.1. Reconeix els diferents tipus de mutacions i identifica els seus efectes sobre 

l’evolució de les espècies i sobre la variabilitat genètica dels individus, exemplificant 

algunes malalties hereditàries provocades per aquestes. 

CMCT BL1  8.1 

BL1  11.1

2.5. Formular les lleis de Mendel aplicant-les a la resolució de 

problemes de genètica mendeliana, com ara transmissió de 

caràcters autosòmics, lligats al sexe, genealogies familiars, 

producció ramadera i d’animals domèstics, etc.

2.5.1. Resol problemes senzills de genètica aplicant-hi les lleis de Mendel. CMCT BL1  9.1 

BL1  10.1 

BL1  11.1

2.6. Identificar les principals tècniques d’enginyeria genètica, 

interpretar les seues aplicacions en camps com la investigació 

bàsica, els tractaments de teràpia gènica, cèl·lules mare, 

preservació de les espècies, etc., i analitzar críticament les seues

implicacions ètiques, socials i mediambientals.

2.6.1. Identifica les principals tècniques d’enginyeria genètica i de biotecnologia en 

documents de diversa índole, analitzant críticament les seues aplicacions des 

d’enfocaments ètics, socials i mediambientals.

CMCT 

CSC 

CCLI

BL1  12.1 

BL1  13.1 

BL1 14.1 

BL1 15.1

2.7. Debatre les diverses hipòtesis històriques formulades sobre 

l’origen de la biodiversitat i sobre les evidències de l’evolució; 

establir la relació actual entre mutació, variabilitat i selecció 

natural, superant els preconceptes que atribueixen 

intencionalitat a l’evolució, proposant exemples de fenòmens 

usuals de la vida quotidiana, com les conseqüències biològiques 

de l’ús inadequat d’insecticides o d’antibiòtics.

2.7.1. Debat les diverses hipòtesis sobre l’origen de la biodiversitat i sobre les 

evidències de l’evolució des d’un enfocament històric, diferenciant mites d’hipòtesis 

científiques.

2.7.2. Estableix, mitjançant exemples concrets, la relació entre mutació, variabilitat 

genètica i selecció natural com a causes de l’evolució, descartant la intencionalitat en 

el procés evolutiu.  

CMCT 

CSC

CMCT 
CSC

BL1  16.1 

BL1  17.1

BL1 17.1

2.8. Descriure el procés d’hominització, reconeixent la 

interacció entre els diversos trets adaptatius que han confluït en

2.8.1. Descriu el procés d’hominització com la confluència de diversos caràcters 

adaptatius apareguts independentment al llarg del temps i que van actuar 

CMCT BL1  19.1 



l’aparició de l’espècie humana, i interpretar arbres filogenètics. sinèrgicament.

2.8.2. Interpreta arbres filogenètics del gènere Homo, relacionant la distribució 

geogràfica dels fòssils trobats amb la seua expansió a la Terra al llarg del Quaternari. 
CMCT 
CSC

BL1 18.1

El bloc 2 s’ha estructurat en 4 unitats didàctiques.

A continuació es detallen els continguts treballats en cada unitat i els criteris d’avaluació. La resta de components, estàndars, indicadors i 

competències  queden relacionats amb el criteri corresponent en la taula anterior .

UNITAT 1-LA CÈL·LULA:ESTRUCTURA, FUNCIONS I EVOLUCIÓ CEL·LULAR

Continguts

- L'ésser viu com a sistema. 

- Teoria cel·lular. La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. 

- Tipus de cèl·lules. 

- Teoria endosimbiòtica.

- El cicle cel·lular.

Criteris d’avaluació

2.1. Debatre els postulats de la teoria cel·lular que estableix els fonaments de la biologia i descriure les analogies i diferències en l’estructura de les 

cèl·lules procariotes i eucariotes, interpretant les relacions evolutives entre aquestes.

UNITAT 2- L’HERÈNCIA GENÈTICA DELS CARÀCTERS



Continguts

- L’herència i transmissió de caràcters. Lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes senzills.

Criteris d’avaluació

2.5. Formular les lleis de Mendel aplicant-les a la resolució de problemes de genètica mendeliana, com ara transmissió de caràcters autosòmics, lligats

al sexe, genealogies familiars, producció ramadera i d’animals domèstics, etc

UNITAT 3- LA INFORMACIÓ GENÈTICA I ELA ÀCIDS NUCLEICS.INICIACIÓ A LA BIOLOGIA MOLECULAR

Continguts

- Les molècules de la vida.

- Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular. 

- Concepte de gen. 

- Expressió de la informació genètica. 

- Replicació de l’ADN, transcripció i traducció.

-  Codi genètic

- Mutacions i diversitat biològica.

- L’herència i transmissió de caràcters. Lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes senzills.

- Enginyeria genètica: tècniques i aplicacions.

-  Biotecnologia.

- Bioètica.

Criteris d’avaluació

2.2. Descriure l’estructura dels àcids nucleics, relacionar l’ADN amb el concepte de gen i aplicar el codi genètic en la resolució de problemes sobre 

mutacions gèniques.



2.3. Representar l’estructura del nucli cel·lular i dels cromosomes, identificant-los en un cariotip, diferenciar els principals processos que tenen lloc en 

la mitosi i la meiosi justificant la seua importància biològica, i identificar les fases del cicle cel·lular en imatges de microscòpia òptica.

2.4. Analitzar el concepte de mutació diferenciant els seus tipus i argumentar els seus efectes sobre la variabilitat genètica i l’evolució de les espècies i 

sobre els individus, exemplificant algunes de les malalties hereditàries més comunes que provoquen.

2.6. Identificar les principals tècniques d’enginyeria genètica, interpretar les seues aplicacions en camps com la investigació bàsica, els tractaments de 

teràpia gènica, cèl·lules mare, preservació de les espècies, etc., i analitzar críticament les seues implicacions ètiques, socials i mediambientals.

UNITAT 4- ORIGEN I EVOLUCIÓ DE LA VIDA A LA TERRA

Continguts

- Origen i evolució dels éssers vius.

-  Hipòtesi sobre l’origen de la vida en la Terra.

-  Evidències de l’evolució. Teories evolutives.

-  L’evolució i els seus mecanismes.

- L’evolució humana: procés d’hominització

Criteris d’avaluació

2.7. Debatre les diverses hipòtesis històriques formulades sobre l’origen de la biodiversitat i sobre les evidències de l’evolució; establir la relació actual

entre mutació, variabilitat i selecció natural, superant els preconceptes que atribueixen intencionalitat a l’evolució, proposant exemples de fenòmens 

usuals de la vida quotidiana, com les conseqüències biològiques de l’ús inadequat d’insecticides o d’antibiòtics.

2.8. Descriure el procés d’hominització, reconeixent la interacció entre els diversos trets adaptatius que han confluït en l’aparició de l’espècie 

humana, i interpretar arbres filogenètics.

Bloc 3. La dinàmica de la Terra

Continguts



- La Terra, un sistema en continu canvi.

- La història de la Terra. 

- L’origen de la Terra i del Sistema Solar.

-  Evolució dels diferents subsistemes: geosfera, hidrosfera i atmosfera.

- El temps geològic: idees històriques sobre l’edat de la Terra. 

- Mètodes de datació absoluta i relativa. Principis fonamentals de la Geologia: uniformisme i actualisme, horitzontalitat i superposició d’estrats.

-  Els fòssils guia.

-  Els eons, eres geològiques i períodes geològics. 

- Principals esdeveniments geològics i biològics.

-  Estructura i composició de la Terra.

-  Models geodinàmic i geoquímic de la seua estructura i composició.

-  La tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia. Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

- Principals plaques litosfèriques. Tipus de límits de plaques. Moviments i fenòmens associats. Conseqüències.

- El relleu com resultat de la interacció entre els processos interns i externs del planeta. 

- Interpretació d’imatges de paisatges i realització de mapes i perfils topogràfics.

Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Compe
-
tèncie
s

Estand. 

d'apre-

nentatge

3.1. Descriure els principals esdeveniments geològics, climàtics i 

biològics ocorreguts en la història de la Terra, utilitzant models 

temporals a escala i reconéixer alguns fòssils guia característics.

3.1.1. Interpreta l’origen i l’evolució de la Terra i dels diferents subsistemes terrestres 

a partir de la seua formació junt amb la resta del sistema solar, segons la teoria 

nebular

3.1.2. Descriu els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics ocorreguts 

en la història de la Terra, utilitzant escales temporals.

3.1.3. Reconeix, en imatges o en mostres reals, alguns fòssils guia característics, 

apreciant-ne la utilitat com a mètode de datació. 

 CMCT

CSC

CMCT

CMCT

BL2  1.1 

BL2  2.1 

BL2  4.1 

BL2  5.1

BL2  5.1



3.2. Reconéixer diferents mètodes de datació relativa i absoluta,

utilitzant l’actualisme com a marc teòric per a resoldre 

problemes senzills de datació relativa.

3.2.1. Reconeix els principals mètodes de datació (absoluta i relativa) emprats en 

geologia.

3.2.2. Resol problemes senzills de datació relativa aplicant-hi els principis 

d’uniformisme, actualisme, horitzontalitat i superposició d’estrats. 

CMCT

CMCT

BL2  3.2 

BL2  5.1

BL2  3.2 
BL2  5.1

3.3. Comparar els models geodinàmic i geoquímic de 

l’estructura i composició de la Terra justificant els criteris que 

els determinen, i associar el model dinàmic amb la teoria de la 

tectònica de plaques.

3.3.1. Contrasta els models geoquímic i geodinàmic de l’estructura i composició de la 

Terra, justificant els criteris que determinen l’elaboració de cada un d’aquests 

models.

3.3.2. Associa el model geodinàmic de l’estructura interna de la Terra amb l’existència

de plaques litosfèriques i manifestacions geològiques com el cinturó de foc del Pacífic 

i la distribució dels terratrèmols

CMCT

CMCT

BL2 6.1

BL2 7.1.

3.4. Reconéixer el poder explicatiu de la teoria de tectònica de 

plaques com a paradigma articulador de la geologia; interpretar 

les evidències de la deriva continental i de l’expansió del fons 

oceànic com a proves determinants, i relacionar els distints 

tipus de contactes entre plaques amb els seus moviments 

relatius i els seus efectes tectònics i orogènics ubicant-los en un 

mapa terrestre.

3.4.1. Interpreta les evidències científiques que proven la deriva continental i 

l’expansió oceànica, reconeixent la importància històrica de l’estudi d’aquests 

fenòmens en el desenvolupament de la geologia.

3.4.2. Localitza en un mapa les principals plaques litosfèriques, relacionant els tipus 

de contactes entre elles, els moviments relatius i les estructures geològiques que es 

produeixen (orògens, dorsals i falles transformants

3.4.3. Identifica les causes que originen el relleu terrestre, reconeixent el poder 

explicatiu de la teoria de tectònica de plaques com a paradigma articulador de tots els

fenòmens geològics interns. 

CMCT

CMCT

CMCT
CSC

BL2  8.1 

BL2  9.2

BL2  9.1 
BL2  11.1

BL2  10.1

3.5. Interpretar mapes i realitzar perfils topogràfics, reconeixent

el relleu com a resultat de la interacció entre els processos 

geològics interns i externs.

3.5.1. Interpreta el relleu en imatges de paisatges característics, reconeixent-hi la 

interacció de processos geològics interns i externs, i el valora com un patrimoni 

natural.

3.5.2. Analitza mapes topogràfics i elabora perfils topogràfics per a fer una correcta 

interpretació del paisatge 

CMCT 
CSC

 CMCT

BL2  12.1

BL2  3.1

El bloc 3 s’ha dividit en 3 unitats didàctiques que es donaran al final del curs per seguir la mateixa organització que el llibre de consulta dels alumnes.



UNITAT 7 - EL PLANETA TERRA I LA SEUA HISTÒRIA

Continguts

- La Terra, un sistema en continu canvi.

- La història de la Terra. 

- L’origen de la Terra i del Sistema Solar.

-  Evolució dels diferents subsistemes: geosfera, hidrosfera i atmosfera.

- El temps geològic: idees històriques sobre l’edat de la Terra. 

- Mètodes de datació absoluta i relativa. Principis fonamentals de la Geologia: uniformisme i actualisme, horitzontalitat i superposició d’estrats.

-  Els fòssils guia.

-  Els eons, eres geològiques i períodes geològics. 

- Principals esdeveniments geològics i biològics.

Criteris d’avaluació

3.1. Descriure els principals esdeveniments geològics, climàtics i biològics ocorreguts en la història de la Terra, utilitzant models temporals a escala i 

reconéixer alguns fòssils guia característics.

3.2. Reconéixer diferents mètodes de datació relativa i absoluta, utilitzant l’actualisme com a marc teòric per a resoldre problemes senzills de datació 

relativa.

UNITAT 8.-DINÀMICA INTERNA TERRESTRE

Continguts

-  Estructura i composició de la Terra.

-  Models geodinàmic i geoquímic de la seua estructura i composició.

-  La tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia. Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

- Principals plaques litosfèriques. Tipus de límits de plaques. Moviments i fenòmens associats. Conseqüències.



Criteris d’avaluació

3.3. Comparar els models geodinàmic i geoquímic de l’estructura i composició de la Terra justificant els criteris que els determinen, i associar el model

dinàmic amb la teoria de la tectònica de plaques.

3.4. Reconéixer el poder explicatiu de la teoria de tectònica de plaques com a paradigma articulador de la geologia; interpretar les evidències de la 

deriva continental i de l’expansió del fons oceànic com a proves determinants, i relacionar els distints tipus de contactes entre plaques amb els seus 

moviments relatius i els seus efectes tectònics i orogènics ubicant-los en un mapa terrestre.

UNITAT 9 - EL RELLEU I ALTRES MANIFESTACIONS DE LA DINÀMICA TERRESTRE

Continguts

- El relleu com resultat de la interacció entre els processos interns i externs del planeta. 

- Interpretació d’imatges de paisatges i realització de mapes i perfils topogràfics.

Criteris d’avaluació
3.5. Interpretar mapes i realitzar perfils topogràfics, reconeixent el relleu com a resultat de la interacció entre els processos geològics interns i externs.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient

Continguts

 - Estructura dels ecosistemes.
 -  Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància. Amplitud ecològica .
 -  Factors biòtics. Poblacions i comunitats.
-  Dinàmica de l’ecosistema. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. Cadenes i xarxes.
 -  Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes
 - Els recursos naturals



 - L’activitat humana i el medi ambient.
 -  La superpoblació i les seues conseqüències. 
 - Els residus. Impactes ambientals.
 -  Mesures de gestió i defensa per a evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.
 - Impacte mediambiental dels ordinadors i dispositius electrònics. 
 - Reciclatge d’ordinadors i els seus components

Criteris d’avaluació Indicadors d’èxit Compe
-
tèncie
s

Estand. 

d'apre-

nentatge

4.1. Descriure l’estructura i els components de l’ecosistema; 

analitzar les seues relacions i la seua influència en la regulació 

d’aquest, i interpretar les diferents adaptacions dels éssers vius 

com a conseqüència d’aquestes relacions avaluant la 

importància del seu equilibri.

4.1.1. Descriu els components d’un ecosistema aportant exemples de cada un d’ells. 

4.1.2. Assenyala les relacions entre els factors biòtics i abiòtics d’un ecosistema i 

analitza la seua influència com a factors limitadors del creixement d’una població, 

destacant, en exemples, les diferències en l’amplitud ecològica de diferents espècies

4.1.3. Analitza les relacions interespecífiques en una comunitat, interpretant la seua 

contribució a l’equilibri de l’ecosistema.

4.1.4. Interpreta algunes adaptacions de les poblacions als factors abiòtics o biòtics 

del medi com a conseqüència de les relacions entre els éssers vius i el seu ambient. 

CMCT

CMCT 

CSC

CMCT

CMCT

BL3  1.1 

BL3  3.1 
BL3  4.1 

BL3 2.1

4.2. Comparar el trànsit cíclic de matèria en els ecosistemes 

amb el flux d’energia elaborant exemples de cadenes i xarxes 

tròfiques en ecosistemes terrestres i aquàtics.

4.2.1. Reconeix els nivells tròfics d’un ecosistema, analitzant exemples de cadenes i 

xarxes tròfiques en ecosistemes terrestres i aquàtics.

4.2.2. Exemplifica el cicle de la matèria mitjançant la representació dels cicles 

biogeoquímics, destacant la importància per a la biosfera dels embornals de cada 

element i l’impacte que fan els éssers humans sobre ells.

CMCT

CMCT

BL3  5.1 



4.2.3. Analitza els paràmetres de biomassa, producció i productivitat representats en 

piràmides tròfiques, relacionant el cicle de la matèria i el flux de l’energia en els 

ecosistemes.

4.2.4. Analitza els canvis dels ecosistemes en el temps com a conseqüència de les 

interaccions entre els éssers vius i l’ambient, reconeixent la relativa fragilitat de molts

ecosistemes davant de les activitats humanes i el temps necessari per a la seua 

recuperació després d’una alteració. 

CMCT

CMCT

BL3  7.1

4.3 Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada 

nivell tròfic amb l’aprofitament dels recursos alimentaris del 

planeta des d’un punt de vista sostenible

4.3.1. Justifica la necessitat d’un aprofitament sostenible dels recursos alimentaris del

planeta, relacionant-lo amb l’eficiència energètica de cada nivell tròfic. 

CMCT 
CSC

BL3 6.1 

BL3  7.1

4.4. Descriure els principals impactes humans sobre el medi 

ambient, argumentant-ne les causes i les conseqüències; 

debatre algunes actuacions i mesures de gestió per a evitar el 

seu deteriorament, i promoure la seua conservació.

4.4.1. Identifica els principals impactes humans sobre el medi ambient distingint-ne 

les causes i conseqüències. 

4.4.2. Proposa, davant d’impactes concrets, possibles mesures per a evitar el 

deteriorament del medi ambient i promoure’n la conservació.

4.4.3. Argumenta la importància de l’ús d’energies renovables com a requisit per a 

avançar cap a un desenvolupament sostenible

CMCT 
CSC

CMCT 
CSC

CMCT 

CSC

BL3  6.1 
BL3  8.1 
BL3  8.2 
BL3  9.1 
BL3  10.1

BL3  6.1 
BL3  8.1 
BL3  8.2 
BL3  9.1 
BL3  10.1

BL3 11.1

4.5 Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient en l’ús 

de la tecnologia en la seua vida diària, estimant l’impacte de la 

fabricació, la utilització i el reciclatge de les TIC en la 

sostenibilitat del medi ambient.

4.5.1 Realitza un ús de la tecnologia respectuós amb el medi ambient, valorant 

l'impacte de la fabricació, la utilització i el reciclatge d'ordinadors i dispositius 

electrònics en la sostenibilitat del medi ambient. 

CD BL3  9.1 
BL3  10.1

Aquest bloc s’ha organitzat en dues unitats didàctiques.

UNITAT 5  - BIOSFERA I ECOSISTEMES



Continguts

- Estructura dels ecosistemes.
-  Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància. Amplitud ecològica .
-  Factors biòtics. Poblacions i comunitats.
-  Dinàmica de l’ecosistema. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. Cadenes i xarxes.
-  Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes
 
Criteris d’avaluació

4.1. Descriure l’estructura i els components de l’ecosistema; analitzar les seues relacions i la seua influència en la regulació d’aquest, i interpretar les 

diferents adaptacions dels éssers vius com a conseqüència d’aquestes relacions avaluant la importància del seu equilibri.

4.2. Comparar el trànsit cíclic de matèria en els ecosistemes amb el flux d’energia elaborant exemples de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes 

terrestres i aquàtics.

4.3 Relacionar les pèrdues energètiques produïdes en cada nivell tròfic amb l’aprofitament dels recursos alimentaris del planeta des d’un punt de 

vista sostenible

UNITAT 6  - l’ACTIVITAT HUMANA I EL MEDI AMBIENT

Continguts

 -  Els recursos naturals
 - L’activitat humana i el medi ambient.
 -  La superpoblació i les seues conseqüències. 
 - Els residus. Impactes ambientals.
 -  Mesures de gestió i defensa per a evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.
 - Impacte mediambiental dels ordinadors i dispositius electrònics. 
 - Reciclatge d’ordinadors i els seus components

Criteris d’avaluació



4.4. Descriure els principals impactes humans sobre el medi ambient, argumentant-ne les causes i les conseqüències; debatre algunes actuacions i 

mesures de gestió per a evitar el seu deteriorament, i promoure la seua conservació.

4.5 Actuar de manera respectuosa amb el medi ambient en l’ús de la tecnologia en la seua vida diària, estimant l’impacte de la fabricació, la utilització 

i el reciclatge de les TIC en la sostenibilitat del medi ambient

Metodologia

A principi de curs els alumnes s’hauran de matricular en les plataformes digitals que els indique la profesora ( aules …)

En este curs l'assignatura es treballarà  amb metodologia diversa per a que desenvolupen distintes capacitats i l’assignatura resulte atractiva i 

motivadora:

➢ Alguns continguts es treballaran amb presentacions digitals, visualització de vídeos  i amb  recolzament del llibre , realitzant, si cal,  

activitats diverses, individuals i en grup, que serveixen per refermar la informació.

➢ Sempre que siga possible es realitzaran pràctiques de laboratori.

➢ Per a reforçar el bloc dels ecosistemes, si l’evolució de la COVID 19 ho permet,  farem alguna eixida al medi natural.

➢ S’utilitzaran recursos digitals i activitats interactives d’internet.

➢ Es treballaran articles d’investigació per al foment de la lectura.

➢ Es realitzaran treballs en grup per a fomentar la recerca d’informació i el treball cooperatiu, posteriorment s’exposaran  a la resta dels 

companys, recolzant-se en presentacions digitals i/o altres estratègies de presentació.

Avaluació

Instruments d’avaluació

➢ Controls escrits

➢ Activitats de reforç i ampliació

➢ Treballs d’investigació

➢ Exposicions orals



➢ Memòries de les pràctiques de laboratori

➢ Activitats i debats sobre textos científics ( pla de foment de la lectura)

➢ Presentacions en format digital

➢ Observació directa del: comportament , actitud, assistència, puntualitat, implicació en el treball cooperatiu, interès, participació...

Criteris de qualificació

Depenent de l’activitat, la qualificació serà individual i/o també grupal.

Es considerarà l’assignatura aprovada quan la qualificació siga 5 o més. Si algún trimestre no s’arriba a aquesta qualificació l’alumne podrà realitzar una 

recuperació de la part no superada seguint les indicacions de la professora (treball individual i/o prova tipus test).

Per aprovar és necessària l’exposició oral en les activitats que ho requerisquen.

Els estàndards d’aprenentatge conceptual puntuaran un 70% , els estàndards de tipus procedimental  i els actitudinals un 30%.

Temporalització

Cóm que el 1r bloc és una metodologia de treball aquest es treballarà conjuntament amb els altres tres blocs, el bloc d’ecosistemes es treballarà en la 

3a avaluació per qüestió climàtica,  respecte a la resta la previsió és  la següent: 

           1a avaluació: Unitats 1,2 i 3

           2a avaluació: Unitats 4, 7 i 8

   3a avaluació:  unitats 9, 5 i 6.

En qualsevol cas es podran fer canvis,  si fóra necessari,  per poder compatibilitzar l’activitat d’aula en alguna eixida. 

PROGRAMACIÓN 4ºESO A:
UNIDAD DIDÁCTICA PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL  (Esta unidad será evaluada junto con cada una de las unidades 
conceptuales cada vez).



UNIDAD DIDÁCTICA 1: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTAN

DARES 
RD



F
K

El  conocimiento  científico  como  actividad
humana  en  continua  evolución  y  revisión
vinculada a las características de la sociedad en
cada momento histórico.

Contribución  de  la  ciencia  a  la  mejora  de  la
calidad de vida y a la adquisición de actitudes
críticas  en  la  toma  de  decisiones
fundamentadas  ante  los  problemas  de  la
sociedad.

Características  básicas  de  la  metodología
científica.  La  experimentación  en  Biología  y
Geología.

4º.BG.BL1.1.  Justificar la influencia de la ciencia
en  las  actividades  humanas  y  en  la  forma  de
pensar  de  la  sociedad  en  diferentes  épocas,
demostrar  curiosidad  y  espíritu  crítico hacia  las
condiciones  de  vida  de  los  seres  humanos,  así
como respecto a la diversidad natural y cultural y
a  los  problemas  ambientales,  realizar  las  tareas
académicas  o  de  la  vida  cotidiana  con  rigor  y
tomar  decisiones  fundamentadas  ante
actuaciones  relacionadas  con  la  ciencia  y  la
tecnología.

BL1.1.1.  Argumenta  la  influencia  de  la
ciencia en las actividades humanas y en la
mejora  de  la  calidad  de  vida,
evidenciando la evolución en la forma de
pensar  de  la  sociedad  en  diferentes
épocas,  respecto  a  temas  como  la
evolución  de  la  vida,  la  herencia,  la
dinámica terrestre  o el medio ambiente,
etc.,  e  identificando  las  grandes
revoluciones científicas.

.BL1.1.2.  Demuestra  curiosidad
formulando  preguntas  relevantes  por
propia  iniciativa,  respecto  a  las
condiciones de vida de los seres humanos,
la  diversidad  cultural,  los  problemas
ambientales y el origen y evolución de la
vida.

BL1.1.3.  Analiza  con  espíritu  crítico los
problemas  vinculados  a  temas  como  la
evolución  de  la  vida,  la  herencia,  la
dinámica terrestre  o el medio ambiente,
etc.,  confrontando  distintos  puntos  de
vista,  diferenciando  datos  y  evidencias
científicas  de  opiniones  espontáneas,  y
proponiendo  y  evaluando  argumentos  y
razones  que  respalden  su  propias
conclusiones y opiniones.

BL1.1.4.  Realiza  las  tareas,  proyectos
académicos  y  determinadas  actividades
de  la  vida  cotidiana  aplicando  la
creatividad, el rigor y la precisión propios
de la actividad científica y tecnológica. 

BL1.1.5.  Toma decisiones con autonomía
en  el  ámbito  personal,  académico   y
social,  de  forma  fundamentada,   sobre
temas como relacionados con la evolución
de  la  vida,  la  herencia,  la  dinámica

CMCT

CSC

CAA

CAA

CAA

SIEE

BL4 EA 1.1

BL4 EA 1.1

BL4 EA 1.1



UNIDADES DIDÁCTICAS CONCEPTUALES:
UNIDAD DIDÁCTICA 2: MEDIO AMBIENTE
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTAN

DARES 
RD

F
K

F
K

Los recursos naturales. 

La  actividad  humana  y  el  medio
ambiente. 
La  superpoblación  y  sus
consecuencias. 
Los residuos. 
Impactos ambientales. 
Medidas  de  gestión  y  defensa  para
evitar  el  deterioro  del  medio
ambiente  y  promover  su
conservación.

BL4.3.  Relacionar  las  pérdidas  energéticas
producidas  en  cada  nivel  trófico  con  el
aprovechamiento  de  los  recursos  alimentarios
del planeta desde un punto de vista sostenible.

BL4.4.  Describir  los  principales  impactos
humanos  sobre  el  medio  ambiente,
argumentando  sus  causas  y  consecuencias,
debatir  algunas  actuaciones  y  medidas  de
gestión para evitar su deterioro y promover su
conservación.

BL4.3.1.  Justifica  la  necesidad  de  un  aprovechamiento
sostenible  de  los  recursos  alimenticios  del  planeta,
relacionándolo con la eficiencia energética  de cada nivel
trófico.

BL4.4.1. Identifica los principales impactos humanos sobre
el  medio  ambiente  distinguiendo  sus  causas  y
consecuencias.

BL4.4.2.  Propone,  ante  impactos  concretos,  posibles
medidas  para  evitar  el  deterioro  del  medio  ambiente  y
promover su conservación.

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT
CSC

BL3 EA 6.1
BL3 EA 7.1

BL3 EA 6.1
BL3 EA 8.1
BL3 EA 8.2
BL3 EA 9.1
BL3 EA 10.1

BL3 EA 6.1
BL3 EA 8.1
BL3 EA 8.2
BL3 EA 9.1
BL3 EA 10.1



K

Impacto  medioambiental  de  los
ordenadores  y  dispositivos
electrónicos.  Reciclaje  de
ordenadores y sus componentes.

BL4.5.  Actuar  de  manera  respetuosa  con  el
medio ambiente en el uso de la tecnología en su
vida  diaria,  estimando  el  impacto  de  la
fabricación, utilización y reciclaje de las TICs en la
sostenibilidad del medio ambiente.

.BL4.4.3.  Argumenta  la  importancia  del  uso  de  energías
renovables como  requisito  para  avanzar  hacia  un
desarrollo sostenible.

BL4.5.1. Realiza un uso de la tecnología respetuoso con el
medio ambiente, valorando el impacto de la fabricación,
utilización  y  reciclaje  de  ordenadores  y  dispositivos
electrónicos en la sostenibilidad medioambiental.

CMCT

CD

BL3 EA 11.1

BL3 EA 9.1
BL3 EA 10.1

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ECOLOGÍA
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTA

NDAR
ES RD

F
K

Estructura de los ecosistemas.
Factores  abióticos  limitantes  y  adaptaciones.
Límites de tolerancia. Amplitud ecológica
Factores bióticos. Poblaciones y comunidades. 

BL4.1.  Describir  la  estructura  y  componentes  del
ecosistema, analizar sus relaciones y su influencia
en  la  regulación  del  mismo  e  interpretar  las
diferentes  adaptaciones  de  los  seres  vivos  como
consecuencia  de  estas  relaciones  evaluando  la
importancia de su equilibrio.

BL4.1.1.  Describe  los  componentes  de  un
ecosistema aportando  ejemplos  de  cada
uno de ellos.

BL4.1.2.  Señala  las  relaciones  entre  los
factores  bióticos  y  abióticos  de  un
ecosistema  y  analiza  su  influencia  como
factores limitantes del crecimiento de una
población,  destacando,  en  ejemplos,  las
diferencias  en  la  amplitud  ecológica de
diferentes especies.

BL4.1.3.  Analiza  las relaciones
interespecíficas  en  una  comunidad
interpretando su contribución al  equilibrio

CMCT

CMCT
CD

CMCT

BL3 EA 1.1

BL3 EA 3.1
BL3 EA 4.1



F
Dinámica  del  ecosistema.  Niveles  tróficos.
Relaciones tróficas. Cadenas y redes. 
Ciclos  de  materia  y  flujo  de  energía.  Ciclos
biogeoquímicos  y  sucesiones  ecológicas.
Autorregulación de los ecosistemas.

BL4.2.  Comparar  el tránsito  cíclico de materia en
los ecosistemas con el flujo de energía elaborando
ejemplos  de  cadenas  y  redes  tróficas  en
ecosistemas terrestres y acuáticos.

del ecosistema.

BL4.1.4.  Interpreta  algunas  adaptaciones
de las poblaciones a los factores abióticos o
bióticos  del  medio como consecuencia  de
las  relaciones  entre  los  seres  vivos  y  su
ambiente.

BL4.2.1. Reconoce los niveles tróficos de un
ecosistema  analizando  ejemplos  de
cadenas  y  redes  tróficas  en  ecosistemas
terrestres y acuáticos.

BL4.2.2.  Ejemplifica  el  ciclo  de  la  materia
mediante  la  representación  de  los  ciclos
biogeoquímicos, destacando la importancia
para la biosfera de los sumideros de cada
elemento y el impacto que hacen los seres
humanos sobre ellos.

BL4.2.3.  Analiza  los  parámetros  de
biomasa,  producción  y  productividad
representados  en  pirámides  tróficas,
relacionando el ciclo de la materia y el flujo
de la energía en los ecosistemas.

BL4.2.4.  Analiza  los  cambios  de  los
ecosistemas  en  el  tiempo  como
consecuencia de las interacciones entre los
seres vivos y el ambiente, reconociendo la
relativa  fragilidad  de  muchos  ecosistemas
ante  las  actividades humanas  y  el  tiempo
necesario  para  su  recuperación  tras  una
alteración.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

BL3 EA 2.1

BL3 EA 5.1
BL3 EA 7.1



UNIDAD DIDÁCTICA 4: EL RELIEVE Y LA TECTONICA DE PLACAS
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTAN

DARES 
RD

F
K

El  relieve  como  resultado  de  la  interacción
entre  los  procesos  internos  y  externos  del
planeta. 
Interpretación  de  imágenes  de  paisajes  y
realización de mapas y perfiles topográficos.

BL3.5.  Interpretar  mapas  y  realizar  perfiles
topográficos,  reconociendo  el  relieve  como
resultado de la interacción entre los procesos
geológicos internos y externos.

.BL3.5.1. Interpreta el relieve en imágenes de
paisajes característicos,  reconociendo en él la
interacción de  procesos geológicos internos y
externos,  y  lo  valora  como  un  patrimonio
natural.

BL3.5.2. Analiza  mapas topográficos y elabora
perfiles topográficos para realizar una correcta

CMCT
CSC

CMCT

BL2 EA 12.1

BL2 EA 3.1



F

La tectónica de placas, paradigma actual de la
geología. 
Evolución histórica: de la deriva continental a la
tectónica de placas.
Principales placas litosféricas.  Tipos de bordes
de  placas.  Movimientos  y  fenómenos
asociados. Consecuencias.

BL3.4.  Reconocer  el  poder  explicativo  de  la
Teoría  de  Tectónica  de  Placas  como
paradigma  articulador  de  la  Geología,
interpretar  las  evidencias  de  la  deriva
continental  y  de  la  expansión  del  fondo
oceánico  como  pruebas  determinantes  y
relacionar  los  distintos  tipos  de  contactos
entre placas con sus movimientos relativos y
sus  efectos  tectónicos  y  orogénicos
ubicándolos en un mapa terrestre.

interpretación del paisaje 

BL3.4.1.  Interpreta  las  evidencias  científicas
que  prueban  la  deriva  continental y  la
expansión  oceánica,  reconociendo  la
importancia  histórica  del  estudio  de  estos
fenómenos en el desarrollo de la Geología.

BL3.4.2.  Localiza  en  un  mapa  las  principales
placas  litosféricas relacionando  los  tipos  de
contactos entre ellas, los movimientos relativos
y  las  estructuras  geológicas  que  se  producen
(orógenos, dorsales y fallas transformantes).

BL3.4.3.  Identifica  las  causas  que  originan  el
relieve  terrestre  reconociendo  el  poder
explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas
como  paradigma  articulador  de  todos  los
fenómenos geológicos internos.

CMCT

CMCT

CMCT
CSC

BL2 EA 8.1
BL2 EA 9.2

BL2 EA 9.1
BL2 EA 11.1

BL2 EA 10.1

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA HISTORIA DE LA TIERRA
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN
INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTANDA

RES RD
E
F

La Tierra, un sistema en continuo cambio. 
La historia de la Tierra. El origen de la Tierra y del
Sistema Solar.
Evolución de los diferentes subsistemas: geosfera,
hidrosfera y atmósfera.

.BL3.1.  Describir  los  principales
acontecimientos  geológicos,  climáticos  y
biológicos  ocurridos  en  la  historia  de  la
Tierra,  utilizando  modelos  temporales  a
escala  y  reconocer  algunos  fósiles  guía
característicos.

BL3.1.1. Interpreta el origen y la evolución de
la  Tierra y  de  los  diferentes  subsistemas
terrestres  a  partir  de  su  formación  junto  al
resto  del  sistema  Solar,  según  la  teoría
nebular. 

CMCT
CSC

BL2 EA 1.1
BL2 EA 2.1
BL2 EA 4.1
BL2 EA 5.1

BL2 EA 5.1



F

F

El tiempo geológico: ideas históricas sobre la edad
de la Tierra. 
Métodos de datación absoluta y relativa. 
Principios  fundamentales  de  la  Geología:
uniformismo  y  actualismo,  horizontalidad  y
superposición de estratos. Los fósiles guía. 
Los eones, eras geológicas y periodos geológicos.
Principales  acontecimientos  geológicos  y
biológicos.

Estructura  y  composición  de  la  Tierra.  Modelos
geodinámico  y  geoquímico  de  su  estructura  y
composición.

BL3.2.  Reconocer  diferentes  métodos  de
datación relativa y absoluta,  utilizando el
actualismo  como  marco  teórico  para
resolver  problemas  sencillos  de  datación
relativa.

BL3.3. Comparar los modelos geodinámico
y  geoquímico  de  la  estructura  y
composición  de  la  Tierra  justificando  los
criterios  que los determinan, y asociar  el
modelo  dinámico  con  la  teoría  de  la
tectónica de placas.

BL3.1.2.  Describe  los  principales
acontecimientos  geológicos,  climáticos  y
biológicos ocurridos en la historia de la Tierra,
utilizando escalas temporales.

BL3.1.3. Reconoce, en imágenes o en muestras
reales,  algunos  fósiles guía  característicos
apreciando  su  utilidad  como  método  de
datación.

BL3.2.1 Reconoce los principales  métodos de
datación (absoluta  y  relativa)  empleados  en
geología..

BL3.2.2.  Resuelve  problemas  sencillos  de
datación  relativa aplicando  los  principios  de
uniformismo,  actualismo,  horizontalidad  y
superposición de estratos.

BL3.3.1. Contrasta  los  modelos  geoquímico y
geodinámico de la  estructura  y composición
de  la  Tierra,  justificando  los  criterios  que
determinan  la  elaboración  de  cada  uno  de
estos modelos.

BL3.3.2.  Asocia  el  modelo geodinámico de la
estructura interna de la Tierra con la existencia
de  placas  litosféricas y  manifestaciones
geológicas  como  el  cinturón  de  fuego  del
Pacífico y la distribución de los terremotos.

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

CMCT

BL2 EA 3.2
BL2 EA 5.1

BL2 EA 3.2
BL2 EA 5.1

BL2 EA 6.1

BL2 EA 7.1.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: ORIGEN DE LA VIDA Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN (I)
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTANDA

RES RD



F

F
K

Origen y evolución de los seres vivos. 
Hipótesis  sobre  el  origen  de  la  vida  en  la
Tierra. 
Evidencias  de  la  evolución.  Teorías
evolutivas. 
La evolución y sus mecanismos. 

La  evolución  humana:  proceso  de
hominización.

BL2.7. Debatir las distintas hipótesis históricas
formuladas sobre el origen de la biodiversidad
y  sobre  las  evidencias  de  la  evolución,
establecer la relación actual entre mutación,
variabilidad y selección natural superando los
preconceptos que atribuyen intencionalidad a
la  evolución,  proponiendo  ejemplos  de
fenómenos usuales de la vida cotidiana como
las  consecuencias  biológicas  del  uso
inadecuado de insecticidas o de antibióticos.

BL2.8.  Describir  el  proceso de hominización,
reconociendo la interacción entre los diversos
rasgos  adaptativos  que  han  confluido  en  la
aparición de la especie humana, e interpretar
árboles filogenéticos.

BL2.7.1. Debate las distintas hipótesis sobre el
origen  de  la  biodiversidad  y  sobre  las
evidencias de la evolución desde un enfoque
histórico,  diferenciando  mitos  de  hipótesis
científicas.

BL2.7.2.  Establece,  mediante  ejemplos
concretos,  la  relación  entre  mutación,
variabilidad  genética  y  selección  natural
como causas de la evolución, descartando la
intencionalidad en el proceso evolutivo.

.BL2.8.1. Describe el proceso de hominización
como  la  confluencia  de  diversos  caracteres
adaptativos  aparecidos  independientemente
a  lo  largo  del  tiempo  y  que  actuaron
sinérgicamente.

BL2.8.2.  Interpreta  árboles  filogenéticos  del
género  Homo, relacionando  la  distribución
geográfica de los fósiles encontrados con su
expansión  en  la  Tierra  a  lo  largo  del
cuaternario.

CMCT
CSC

CMCT
CSC

CMCT

CMCT
CSC

BL1 EA 16.1
BL1 EA 17.1

BL1 EA 17.1

BL1 EA 19.1

BL1 EA 18.1



UNIDAD DIDÁCTICA 7: LAS LEYES DE MENDEL Y LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN (II)
OGE CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN INDICADORES DE LOGRO CCLV ESTANDA

RES RD
F

F

E
F

El ser vivo como sistema. 
Teoría  celular.  La  célula  como
unidad estructural y funcional de
los seres vivos. 
Tipos de células.
 Teoría endosimbiótica.

Las  moléculas  de  la  vida.  Los
ácidos nucleicos. 
ADN y Genética molecular. 
Concepto de gen. 
Expresión  de  la  información
genética. 
Replicación  del  ADN,
transcripción  y  traducción.
Código genético. 

El ciclo celular.

BL2.1. Debatir los postulados de la teoría celular que
establece los fundamentos de la Biología y describir
las  analogías  y  diferencias  en  la  estructura  de  las
células  procariotas  y  eucariotas  interpretando  las
relaciones evolutivas entre ellas.

BL2.2. Describir la estructura de los ácidos nucleicos, 
relacionar el ADN con el concepto de gen y aplicar el
código genético en la resolución de problemas sobre
mutaciones génicas.

BL2.3. Representar la estructura del núcleo celular y
de los cromosomas, identificándolos en un cariotipo,
diferenciar los principales procesos que tienen lugar
en la mitosis y la meiosis justificando su importancia
biológica,  e  identificar las fases  del  ciclo celular  en
imágenes de microscopía óptica.

BL2.1.1. Discute los enunciados de la teoría celular
que  establece  los  fundamentos  de  la  Biología,
infiriendo,  a  partir  de  ellos,  la  uniformidad  de
organización de los seres vivos.

BL2.1.2.  Compara el  tamaño y las estructuras  de
las células procariotas y eucariotas e interpreta las
relaciones  evolutivas  entre  ellas,  según la  teoría
endosimbiótica.

BL2.2.1.  Describe  la  composición,  estructura  y
localización  de  los  ácidos  nucleicos,
relacionándolas  con  su  función  en  el
mantenimiento  y  la  expresión  de  la  información
genética. 

BL2.2.2.  Reconoce  el  concepto  de  gen y  lo
identifica  como  la  unidad  fundamental  en  la
transmisión  de los  caracteres  hereditarios  de los
seres vivos.

BL2.2.3.  Resuelve  problemas  sencillos  sobre  los
procesos de replicación, transcripción y traducción
de  los  ácidos  nucleicos,  utilizando  el  código
genético.

BL2.3.1.  Representa  o  localiza  en  esquemas  la
estructura del núcleo celular y de los cromosomas,
interpretando  la  cromatina  y  los  cromosomas
mitóticos como diferentes grados de condensación
del ADN asociado a proteínas.

BL2.3.2.  Interpreta imágenes de  cariotipos como
una  técnica  de  análisis  genético,  destacando  el
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Mutaciones  y  diversidad
biológica.

La  herencia  y  transmisión  de
caracteres.  Leyes  de  Mendel.
Aplicaciones  de  las  leyes  de
Mendel  a  la  resolución  de
problemas sencillos.

Ingeniería  Genética:  técnicas  y
aplicaciones. 
Biotecnología. 
Bioética.

 

BL2.4.  Analizar  el  concepto  de  mutación
diferenciando  sus  tipos  y  argumentar  sus  efectos
sobre  la  variabilidad  genética  y  la  evolución  de  las
especies  y  sobre  los  individuos,  ejemplificando
algunas  de  las  enfermedades  hereditarias  más
comunes que provocan.

BL2.5. Formular las leyes de Mendel aplicándolas a la
resolución  de  problemas  de  genética  mendeliana
como:  transmisión  de  caracteres  autosómicos,
ligados  al  sexo,  genealogías  familiares,  producción
ganadera y de animales domésticos, etc.

BL2.6. Identificar las principales técnicas de ingeniería
genética,  interpretar  sus  aplicaciones  en  campos
como  la  investigación  básica,  los  tratamientos  de
terapia  génica,  células  madre,  preservación  de  las
especies,  etc.,  y  analizar  críticamente  sus
implicaciones éticas, sociales y medioambientales.

carácter diploide de la información y observando
posibles anomalías.

BL2.3.3. Reconoce las diferencias entre la mitosis y
la meiosis y argumenta la importancia biológica de
cada una de ellas.
BL2.3.4. Identifica, en imágenes de microscopía o
en esquemas, las diferentes fases de la mitosis y la
meiosis,  reconociendo los procesos celulares que
en ellas ocurren.

BL2.4.1.  Reconoce  los  diferentes  tipos  de
mutaciones e  identifica  sus  efectos  sobre  la
evolución  de  las  especies  y  sobre  la  variabilidad
genética de los individuos, ejemplificando algunas
enfermedades hereditarias provocadas por ellas.

BL2.5.1 Resuelve problemas sencillos de genética
aplicando las leyes de Mendel.

BL2.6.1.  Identifica  las  principales  técnicas  de
ingeniería  genética  y  de  biotecnología  en
documentos  de  diversa  índole,  analizando
críticamente  sus  aplicaciones  desde  enfoques
éticos, sociales y medioambientales.
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Al final del trimestre se hará la media de las valoraciones de las unidades didácticas (mínimo 5 en cada unidad para hacer media). Siempre que el valor

final de esta media trimestral sea 5 o más se considerará la asignatura aprobada.

Al final del curso se hará la media de las medias de los trimestres, siempre que sea 5 o más se dará la asignatura por aprobada.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:



1ºTRIMESTRE:

-UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-2-3

2ºTRIMESTRE:

-UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-4-5

3ºTRIMESTRE:

-UNIDADES DIDÁCTICAS: 1-6-7

5.5.- QUART D’ESO. CULTURA CIENTÍFICA

  Introducció

Un ciutadà de principis del segle XXI no pot interpretar el món que li ha tocat viure si no té una cultura científica bàsica, i per això resulta sens dubte
imprescindible que els alumnes adquirisquen els coneixements bàsics del substrat científic que permet avançar a la humanitat.
El protagonisme que té la ciència en la societat actual es percep dia a dia en els mitjans de comunicació amb temes cabdals com la crisi sanitària
actual  per  la  COVID  19;  les  troballes  astronòmiques,  que  permeten  en  ser  humans  situar-se  en  l'univers;  el  debat  sempre  obert  entre
desenvolupament econòmic i les seves conseqüències sobre el medi ambient, o els interrogants morals i ètics que susciten els avanços en el camp de
la genètica.
Per això cal dotar als estudiants d'una alfabetització científica que els permeta tenir opinió i sentit crític en tots aquests debats que acompanyen al
progrés de la ciència i la tecnologia, i que estan sempre vius al carrer.

Així mateix, el mètode científic ha transcendit més enllà de les matèries científiques clàssiques, i avui inspira el treball de nombrosos àmbits del
coneixement humà com, per exemple, la història, la sociologia i l'economia. Això obliga al fet que tot alumne conega l'essència de la metodologia
pròpia de l'activitat científica relacionada amb els avanços socials.

La Cultura Científica de 4º té com a objectiu establir les bases del coneixement científic, i per això es desenvolupa en blocs que analitzen temes
generals, com el coneixement que tenim de l'univers observable, els avanços tecnològics i el seu impacte ambiental, i la qualitat de vida.

L'àrea de Cultura Científica és especialment propicia a l'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, per recaptar informació sobre
temes científics d'actualitat, diferenciant les fonts fiables d'aquelles que no mereixen atenció, utilitzant filtres adequats als fluxos d'informació; així



com per presentar i exposar els treballs que els alumnes realitzen tant de forma individual com en equip, donant motiu a debats enriquidors sobre els
temes tractats.

La  matèria  Cultura  Científica  contribueix  a  desenvolupar  les  competències  clau  enllaçant  els  continguts  purament  científics  amb  les  seves

aplicacions i repercussions socials.

Per entendre la informació i comunicar-la, es necessita adquirir un nivell en  competència lingüística adequat. La lectura de textos de caràcter

divulgatiu, de literatura científica i de notícies d'actualitat, la seva anàlisi, i posterior exposició oral dels treballs o recerques realitzats, són activitats

adequades per contribuir a l'adquisició d'aquesta competència.

El  desenvolupament de la  competència  matemàtica  i  les competències bàsiques en  ciència  i  tecnologia  es produeix en utilitzar  estratègies

basades  en  el  mètode  científic,  observant,  emetent  hipòtesi  i  contrastant-les  a  través  de  l'experimentació  o  l'observació  i  argumentació  i,

finalment arribant a unes conclusions que conduiran a nous interrogants. L'ús del llenguatge i  d'eines matemàtiques es fa fonamental  en el

tractament dels aspectes quantitatius dels fenòmens naturals i de molts aspectes de la nostra vida.

L'ensenyament d'aquesta matèria ha de proporcionar als alumnes les eines bàsiques per buscar, seleccionar, tractar i transmetre informació de

caràcter científic; aquest aspecte contribuirà al desenvolupament de la  competència digital, ja que està relacionat amb l'ús de les tecnologies de la

informació i la comunicació.

Els alumnes utilitzen la cultura científica adquirida per conèixer i comprendre els avanços científics i tecnològics i prendre decisions personals com

a ciutadans actius i partícips de la societat actual. Aquest aspecte està relacionat amb la competència d'aprendre a aprendre, mitjançant la qual

els alumnes adquireixen habilitats per construir el seu propi aprenentatge.



Les  competències  socials  i  cíviques adquireixen  gran  importància  en  aquesta  matèria,  la  qual  reforça  aspectes  que  contribueixen  al

desenvolupament d'una consciència cívica, equitativa, justa i responsable amb tota la societat. D'aquesta manera, és important que els alumnes

s'acostumen a argumentar les seves opinions i siguen capaços de prendre decisions responsables i informades, enfront d'aspectes de la seva vida

quotidiana que guarden relació amb la ciència. Així mateix, la presentació dels projectes realitzats a públics diversos (companys, alumnes d'altres

classes i nivells, famílies…) adquireix un component social important.

La realització de treballs en grup, l'elecció dels temes de treball o de debats, la cerca de notícies d'interès i noves per a la seva exposició a l'aula,

poden contribuir al desenvolupament del sentit d'iniciativa i l'esperit emprenedor.

Finalment, la competència de consciència i expressions culturals és important en aquesta matèria, que el seu principal objectiu és desenvolupar

un esperit científic en l'alumnat a l'hora d'abordar tots els aspectes de la seva vida futura que es relacionen directa o indirectament amb la ciència.

Continguts, criteris d’avaluació, competències clau  i estàndards d’aprenentatge  per blocs de matèria

S'han tingut en conter els criteris i estàndards establerts pel Reial Decret 1105/2014 i els continguts i competències determinats pel  Decret de la

Comunitat Valenciana  del 2015

    

Bloc 1: Procediments de treball

Continguts

● Análisis de la información científica.
● Importancia del I+D en la vida cotidiana.
● Comunicación de conclusiones

Criteris d'avaluació 

1. Obtenir, seleccionar i valorar informacions relacionats amb temes científics de l'actualitat.

2. Valorar la importància que té la recerca i el desenvolupament tecnològic en l'activitat quotidiana.



3. Comunicar conclusions i idees en diferents suports a públics diversos, utilitzant eficaçment les tecnologies de la informació i comunicació per

transmetre opinions pròpies argumentades.

Competències clau

➢ Competència comunicació lingüística.
➢ Competència digital.
➢ Competència d'aprendre a aprendre.
➢ Competències socials i cíviques.
➢ Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Analitza un text científic, valorant de forma crítica el seu contingut.

2.1.  Presenta  informació  sobre  un tema després  de realitzar  una  cerca  guiada de fonts  de  contingut  científic,  utilitzant  tant  els  suports

tradicionals, com a Internet.

2.2. Analitza el paper que la recerca científica té com a motor de la nostra societat i la seva importància al llarg de la història.

3.1. Comenta articles científics divulgatius realitzant valoracions crítiques i anàlisis de les conseqüències socials dels textos analitzats i defensa

en públic les seves conclusions.

Bloc 2. L'Univers

Continguts

● L'Univers: origen i evolució. L'organització de l'Univers.
● Matèria fosca. 
● Forats negres.
● Les estrelles i la seua evolució. 
● El sistema solar: formació, estructura i característiques

Criteris d'avaluació 



1. Diferenciar les explicacions científiques relacionades amb l'Univers, el sistema solar, la Terra, l'origen de la vida i l'evolució de les espècies

d'aquelles basades en opinions o creences.

2. Conèixer les teories que han sorgit al llarg de la història sobre l'origen de l'Univers i en particular la teoria del Big Bang. 

3. Descriure l'organització de l'Univers i com s'agrupen els estels i planetes.

4. Assenyalar què observacions posen de manifest l'existència d'un forat negre, i quins són les seves característiques.

5. Distingir les fases de l'evolució dels estels i relacionar-les amb la gènesi d'elements.

6. Reconèixer la formació del sistema solar.

7. Indicar les condicions per a la vida en altres planetes.

8. Conèixer els fets històrics més rellevants en l'estudi de l'Univers. 

Competències clau

➢ Competència comunicació lingüística.

➢ Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Descriu les diferents teories sobre el origen, evolució i final de l'Univers, establint els arguments que les sustenten.

2.1. Reconeix la teoria del Big Bang com a explicació a l'origen de l'Univers. 

3.1. Estableix l'organització de l'Univers conegut, situant en ell al sistema solar.

3.2. Determina, amb l'ajuda d'exemples, els aspectes més rellevants de la Via Làctia.

3.3. Justifica l'existència de la matèria fosca per explicar l'estructura de l'Univers. 

4.1. Argumenta l'existència dels forats negres descrivint els seus principals característiques.

5.1. Coneix les fases de l'evolució estel·lar i descriu en quin d'elles es troba el nostre Sol.

6.1. Explica la formació del sistema solar descrivint la seva estructura i característiques principals.



7. 1. Indica les condicions que ha de reunir un planeta perquè puga albergar vida.

8.1. Assenyala els esdeveniments científics que han estat fonamentals per al coneixement actual que es té de l'Univers. 

Bloc 3. Avanços tecnològics i el seu impacte ambiental

Continguts

● Els problemes mediambientals: causes i conseqüències. 

● Implicacions socials presents i futures dels problemes mediambientals. 

● Tractament de dades mediambientals: extracció i interpretació de la seua informació. 

● La  necessitat  de  noves  fonts  d'energia.  Avantatges  i  inconvenients  de  les  noves  fonts  d'energia.  La  pila  de  combustible:  aplicacions

tecnològiques. 

● Sostenibilitat.

Criteris d'avaluació 

1. Identificar els principals problemes mediambientals, les causes que els provoquen i els factors que els intensifiquen; així com predir les seves

conseqüències i proposar solucions als mateixos.

2.  Valorar  les  greus  implicacions  socials,  tant  en  l'actualitat  com  en  el  futur,  de  la  sobreexplotació  de  recursos  naturals,  contaminació,

desertització, pèrdua de biodiversitat i tractament de residus.

3. Saber utilitzar climogrames, índexs de contaminació, dades de pujada del nivell del mar en determinats punts de la costa, etc., interpretant

gràfiques i presentant conclusions.

4. Justificar la necessitat de buscar noves fonts d'energia no contaminants i econòmicament viables, per mantenir l'estat de benestar de la

societat actual.

5. Conèixer la pila de combustible com a font d'energia del futur, establint les seves aplicacions en automoció, bateries, subministrament

elèctric a llars, etc.

6. Argumentar sobre la necessitat de una gestió sostenible dels recursos que proporciona la Terra.

Competències clau



➢ Competències socials i cíviques.
➢ Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
➢ Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
➢ Competència aprendre a aprendre.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Relaciona els principals problemes ambientals amb les causes que els originen, establint les seves conseqüències.

1.2. Busca solucions que puguen engegar-se per resoldre els principals problemes mediambientals.

2.1. Reconeix els efectes del canvi climàtic, establint les seves causes.

2.2. Valora i descriu els impactes de la sobreexplotació dels recursos naturals, contaminació, desertització, tractaments de residus, pèrdua de

biodiversitat, i proposa solucions i actituds personals i col·lectives per pal·liar-los.

3.1. Extreu i interpreta la informació en diferents tipus de representacions gràfiques, establint conclusions.

4.1. Estableix els avantatges i inconvenients de les diferents fonts d'energia, tant renovables com no renovables.

5.1. Descriu diferents procediments per a l'obtenció d'hidrogen com a futur vector energètic.

5.2. Explica el principi  de funcionament de la pila de combustible, plantejant les seves possibles aplicacions tecnològiques i  destacant els

avantatges que ofereix enfront dels sistemes actuals.

6.1. Coneix i analitza les implicacions mediambientals dels principals tractats i protocols internacionals sobre la protecció del medi ambient.

Bloc 4. Qualitat de vida

Continguts

● Vida i salut. 

● Malalties més freqüents:característiques, causes i tractaments. Malalties infeccioses i no infeccioses. Sistema immunològic.

● La malaltia al llarg de la història. Les vacunes: importància i actuació. 

● Consum de drogues: efectes sobre l'organisme. 

● Estils de vida saludable. Alimentació i salut: dieta sana."



Criteris d'avaluació

1. Reconèixer que la salut no és solament l'absència d'afeccions o malalties.

2. Diferenciar els tipus de malalties més freqüents, identificant alguns indicadors, causes i tractaments més comuns.

3.  Estudiar  l'explicació  i  tractament  de  la  malaltia  que  s’ha  fet  al  llarg  de  la  Història.  

4.  Conèixer  les  principals  característiques  del  càncer,  diabetis,  malalties  cardiovasculars  i  malalties  mentals,  etc.,  així  com els  principals

tractaments i la importància de les revisions preventives.

5. Prendre consciència del problema social i humà que suposa el consum de drogues.

6. Valorar la importància d'adoptar mesures preventives que eviten els contagis, que prioritzen els controls mèdics periòdics i els estils de vida

saludables.

Competències clau

➢ Competències socials i cíviques.

➢ Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Comprèn la definició de la salut que dóna l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

2.1. Determina el caràcter infecciós de una malaltia atenent a les seves causes i efectes.

2.2. Descriu les característiques dels microorganismes causants de malalties infectocontagioses.

2.3. Coneix i enumera les malalties infeccioses més importants produïdes per bacteris, virus, protozous i fongs, identificant els possibles mitjans

de contagi, i descrivint les etapes generals de el seu desenvolupament.

2.4. Identifica els mecanismes de defensa que posseeix l'organisme humà, justificant la funció que exerceixen.

3.1. Identifica els fets històrics més rellevants en l'avanç de la prevenció, detecció i tractament de les malalties.



3.2. Reconeix la importància que el descobriment de la penicil·lina ha tingut en la lluita contra les infeccions bacterianes, la seva repercussió

social i el perill de crear resistències als fàrmacs.

3.3.  Explica  com actua  una  vacuna,  justificant  la  importància  de la  vacunació  com a  mitjà  d'immunització  massiva  davant  determinades

malalties.

4.1. Analitza les causes, efectes i tractaments del càncer, diabetis, malalties cardiovasculars i malalties mentals.

4.2. Valora la importància de la lluita contra el càncer, establint les principals línies d'actuació per prevenir la malaltia.

5.1. Justifica els principals efectes que sobre l'organisme tenen els diferents tipus de drogues i el perill que comporta el seu consum.

6.1. Reconeix estils de vida que contribueixen a l'extensió de determinades malalties (càncer, malalties cardiovasculars i mentals, etcètera).

6.2. Estableix la relació entre alimentació i salut, descrivint el que es considera una dieta sana.

Bloc 5. Nous materials

Continguts

● Influència dels distints materials i recursos en el desenrotllament de la humanitat. 

● Matèries primeres: obtenció i repercussions. 

● Nous materials, aplicacions presents i futures.

Criteris d'avaluació

1. Realitzar estudis senzills i presentar conclusions sobre aspectes relacionats amb els materials i la seva influència en el desenvolupament de la

humanitat.

2. Conèixer els principals mètodes d'obtenció de matèries primeres i les seves possibles repercussions socials i mediambientals.

3.  Conèixer  les  aplicacions  dels  nous  materials  en  camps  tals  com  l’electricitat  i  electrònica,  tèxtil,  transport,  alimentació,  construcció  i

medicina.

Competències clau



➢ CSC: Competències socials i cíviques.
➢ CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.

➢ SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

Estàndards d'aprenentatge avaluables

1.1. Relaciona el progrés humà amb el descobriment de les propietats de certs materials que permeten la seva transformació i aplicacions

tecnològiques.

1.2. Analitza la relació dels conflictes entre pobles com a conseqüència de l'explotació dels recursos naturals per obtenir productes de alt valor

afegit i/o materials d'ús tecnològic.

2.1. Descriu el procés d'obtenció de diferents materials, valorant el seu cost econòmic, mediambiental i la conveniència de el seu reciclatge.

2.2. Valora i descriu el problema mediambiental i social dels abocaments tòxics.

2.3. Reconeix els efectes de la corrosió sobre els metalls, el cost econòmic que suposa i els mètodes per protegir-los.

2.4. Justifica la necessitat de l'estalvi, reutilització i reciclat de materials en termes econòmics i mediambientals.

3.1. Defineix el concepte de nanotecnologia i descriu les seves aplicacions presents i futures en diferents camps.

Metodologia. Orientacions didàctiques

Alguns continguts d'aquesta matèria estan connectats amb altres matèries de 4º d'ESO com a Biologia i Geologia, Física i Química, Tecnologia,

Ciències aplicades a l'Activitat Professional i Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Aquestes relacions caldrà tenir-les en compte per

treballar de forma coordinada amb els departaments implicats.

La metodologia ha d'afavorir la capacitat de l'alumnat per aprendre per si mateix, per treballar en equip i per aplicar els mètodes apropiats de

recerca,  i  també  ha  de  subratllar  la  relació  dels  aspectes  teòrics  de  les  matèries  amb  les  seves  aplicacions  pràctiques.



Es  proposarà  la  realització  d'activitats  que  fomenten:  la  curiositat  per  conèixer,  l’ús  del  mètode  científic  per  a  discernir  entre  ciència  i

pseudociència, la comprensió dels reptes científics als quals s’enfronta la humanitat, l'adquisició de la lectura comprensiva de textos científics de

divulgació , la familiarització en  l'expressió oral i escrita clara i sense ambigüitats que utilitza la ciència. 

Per aconseguir-ho es realitzaran:

-L'anàlisi de textos científics, l'elaboració d'informes i presentacions utilitzant diferents fonts d'informació i maneres de comunicació.

-Debats sobre temes d'actualitat que posen de manifest la necessitat d'informació, reflexió i anàlisi crítica per discutir sobre els avanços de la

ciència i la seva influència en el desenvolupament de la societat. El treball de recerca serà una eina fonamental en el procés d'ensenyament i

aprenentatge.  Per  a  preparar  els  debats  els  alumnes  hauran  de  buscar,  analitzar,  seleccionar,  contrastar,  redactar  i  transmetre  opinions

argumentades sobre un tema de caràcter científic, utilitzant tant els suports tradicionals com les noves tecnologies.

-Projectes d’investigació, on l’alumnat de forma grupal realitzarà tasques de documentació i/o investigació experimental, on aprendran a treballar

de forma cooperativa tal qual ho fan els equips d’investigació científica.

-Visualització de pel·lícules o documentals de carácter científics on s'analitzen els temes tractats.

A principi de curs els alumnes es matricularan en les plataformes digitals que se’ls indique 

Avaluació

Instruments d’avaluació

Es tindran en conter:

- Activitats escrites de varios tipus: test, preguntes, interpretació d’imatges, gràfics, redaccions de reflexions i opinions...

- Exposicions orals sobre treballs d’investigació bibliogràfica i/experimenta.

- Intervencions en els debats.

- Participació activa en els projectes.

- Actitud en el treball, tant individual com col·lectiu : implicació, interés, gestió del temps, respecte …

Criteris de qualificació:



Els estàndards d'aprenentatge avaluables en cada bloc  concreten el que l'estudiant ha de saber, comprendre i saber fer a l'àrea de Cultura Científica.

Els estàndards d'aprenentatge que  fan referència als continguts pesaran un 40% sobre la nota, altre 40%  els estàndards  que ho fan als procediments  i un  

20% els referents a l’actitud.

Depenent de l’activitat, la qualificació serà individual i/o també grupal.

Es considerarà l’assignatura aprovada quan la qualificació siga 5 o més. Si algún trimestre no s’arriba a aquesta qualificació l’alumne podrà realitzar una 

recuperació de la part no superada seguint les indicacions de la professora (treball individual i/o prova tipus test).

Per aprovar és necessària l’exposició oral en les activitats que ho requerisquen.

Unitats didàctiques i temporalització

Es treballarà per blocs i no per unitats didàctiques , ja que els alumnes aprofundiran més en aquelles qüestions que consideren d'interès per a la trajectòria 

professional que s'han marcat, i els agrupaments entre alumnes correspondrà a eixos interessos. Tots aprendran tot, ja que exposaran a la resta les seues 

investigacions , i hi haurà mecanismes per a avaluar  que la resta del grup ho ha après.

El bloc 1 s’abordarà  durant tot el curs , ja que es tracta-se de procediments de treball.

1a Avaluació

Per la situació sanitària actual iniciarem el curs treballant el bloc 4 referent a salut.

Realitzarem un projecte d’investigació sobre Pandèmies:

● Ho iniciarem amb la visualització i l’anàlisi de la película “ Contagio”. 

● Posteriorment  cada  grup aprofundirà sobre qüestions relacionades: Quines pandèmies han sigut les principals al llarg de la història de la 

humanitat, que són les zoonosis i per què ocorren, quins tipus de microorganismes intervenen , que són els coronavirus, les vacunes: com es 

produeixen,i com funcionen i per a quines malalties existeixen en l’actualitat... 

● A continuació s'exposa cada projecte a la resta del grup .

● Acabarem amb la realització d’un producte final comú  ( poden ser posters o el que ells decideixen)  per a compartir els coneixements 

adquirits amb altres alumnes del centre.



2a Avaluació 

Es treballaran els blocs 3, 5 per projectes d’investigació bibliogràfica:

El bloc 3  i 5 s’iniciarà amb el video “El porqué de las cosas” per a centrar el tema en la crisi ambiental actual: disminució de recursos, augment de 

residus, calfament global…

A continuació es faran projectes d’investigació  sobre possibles alternatives o solucions: energies renovables,  nous materials, biodegradació...els 

alumnes determinaran en que volen centrar cada grup la seua investigació; posteriorment la compartiran amb la resta de la classe. 

Ací també es treballarà el bloc 1 referent a procediments de treball.

3a Avaluació 

El bloc 2 de l’univers es deixarà per al final ja que requereix més maduresa intel·lectual per a la seua comprensió.Es treballarà preferentment  amb 

documentals i textos de divulgació científica.

També es proposarà un projecte experimental on tinguen que emetre una hipòtesi, fer un disseny experimental  i analitzar resultats de laboratori, per

a posar en pràctica la metodologia emprada en ciència.

Com els projectes d’investigacions no van a estar tots dirigits totalment per la professora , l’alumnat anirà participant en el disseny d’aquells que els 

interessen més. Per tant  es imprevisible, a priori, fer una temporalització concreta.  En la memòria final s’indicarà .

Els debats s’intentaran fer-los interdisciplinars, unint-nos així  al projecte educatiu de centre sobre debats , per tant ja es determinaran en concret els 

temes a debatir i les dates.

Per a avaluar cada bloc es tindran en conter els estàndards detallats en l’ apartat anterior.

6.- PROGRAMACIÓ DE BATXILLERAT:

6.1.- PRIMER DE BATXILLERAT. BIOLOGIA I GEOLOGIA



Introducció

  En Batxillerat, la matèria de Biologia i Geologia aprofundeix els coneixements adquirits en l’etapa secundària obligatòria. La Biologia es focalitza en 
els éssers vius, en la seua composició química i organització cel·lular; en l’estudi dels teixits animals i vegetals; en la seua classificació; en el 
coneixement detallat de les plantes i dels animals, des del punt de vista de les seues adaptacions estructurals i fisiològiques al medi.
  S’aborda l’estudi de la biodiversitat, la seua distribució biogeogràfica, aplicacions i amenaces, davall el paradigma de l’evolució, eix conductor dels 
continguts que proporciona al mateix temps les bases necessàries per a l’estudi de la biologia moderna i de les ciències de la Terra i mediambientals 
dels cursos següents. 
  La Geologia presa com a element estructurant dels continguts la teoria de la tectònica de plaques, per a analitzar la composició, estructura i 
dinàmica de l’interior terrestre, els processos petrogenètics, els moviments de les plaques i les seues
conseqüències, les deformacions tectòniques i finalitzar amb la història de la Terra.

  El primer bloc se centra en el concepte d'ésser viu com un sistema obert, evidenciant la uniformitat en la seua composició i la relació entre les 
estructures de les biomolècules amb les seues funcions específiques. 
  En el bloc segon s’aborden els models d’organització, l’estructura i funció dels orgànuls cel·lulars, la divisió i el cicle cel·lular.
  En el tercer bloc s'estudia per primera vegada amb detall l’estructura i composició dels teixits animals i vegetals, relacionant-los amb les seues 
funcions. També es reflexiona sobre l’ús de cèl·lules mare en investigació, sobre la donació i trasplantament d’òrgans i teixits i les seues implicacions 
ètiques. 
  El quart bloc es dedica a la classificació dels éssers vius, iniciant-se en la identificació d’alguns exemplars amb el maneig de claus dicotòmiques 
senzilles. S’analitza el concepte de biodiversitat, els factors que influeixen en la distribució dels éssers vius, les grans zones biogeogràfiques i els 
principals biomes, així com la importància de la conservació de la biodiversitat i la influència del factor antròpic en la seua conservació.
  El quint bloc se centra en l’estudi de les plantes, dels processos implicats en les seues funcions vitals, de la fotosíntesi i la seua importància com a via 
d’entrada d’energia en els ecosistemes; de les funcions de relació, dels mecanismes de reproducció sexual i asexual, dels cicles biològics dels diferents
grups vegetals i de les adaptacions més característiques als diferents mitjans.
  El bloc sext fixa la seua atenció en els animals, en les seues funcions de nutrició, relació i reproducció; en l’estructura i diversitat anatòmica dels seus 
òrgans i aparells, així com en les seues especialitzacions estructurals i funcionals i de les seues adaptacions als ambients aquàtics i terrestres.
  El sèptim se centra en l’estructura i composició de la Terra, en els mètodes actuals d’estudi, en els models geoquímic i dinàmic de l’estructura 
terrestre i en la dinàmica litosfèrica, davall el paradigma de la tectònica de plaques, i els fenòmens associats, així com en els minerals i roques i la seua
classificació. 
  L’octau bloc aborda els processos de gènesi dels principals tipus de roques i els fenòmens geològics associats, realitzant un estudi més profund i 
relacionant-lo amb els principis i manifestacions de la tectònica de plaques.



  El novè bloc es dedica a la història de la Terra, aborda els principis fonamentals de l’estratigrafia, els mètodes de datació absoluta i relativa i la seua 
aplicació en la datació relativa de formacions i deformacions geològiques, així com els esdeveniments geològics, meteorològics i biològics ocorreguts 
durant les grans eres geològiques i les extincions. 
  Finalment, el desè bloc metodologia científica és el bloc comú a totes les matèries de l’àrea de Biologia i Geologia de Batxillerat que inclou els 
procediments de la ciència i els elements competencials i transversals.

  La matèria Biologia i Geologia tant en l’ESO com en el Batxillerat pot contribuir eficaçment, a l’adquisició de la pràctica totalitat de les competències 
clau, amb distint grau i intensitat segons la seua vinculació conceptual o metodològica, així com a la resta elements transversals especialment 
relacionats amb esta matèria com són el desenrotllament sostenible i el medi ambient, el foment d’hàbits de vida saludables, especialment de 
l’activitat física i de la dieta equilibrada, així com de la protecció
davant d’emergències i catàstrofes. Ja s’ha descrit com en este bloc comú apareixen integrats continguts i criteris d’avaluació relatius als elements 
competencials, que de forma globalitzada, integren en quasi en tots els casos diverses competències. A més, des de la resta dels blocs de contingut 
específics de cada una de les matèries, es poden treballar juntament amb els conceptes, procediments i actituds propis de cada un d’ells, els elements
competencials que permeten el domini i aplicació dels coneixements en situacions i contextos personals, acadèmics, socials o professionals, adequats 
a l’edat de l’alumnat.
  La Biologia i Geologia és una matèria essencial en el desenrotllament de la competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia 
perquè la major part dels seus continguts incideixen directament en la seua adquisició. Si les competències en ciències i en tecnologia capaciten als 
ciutadans per a desenrotllar juís crítics sobre el món, per al seu desenrotllament és imprescindible disposar dels coneixements científics relatius a la 
biologia, la geologia, la física, la química, les matemàtiques o la tecnologia. 
  D’esta manera, l’assignatura de Biologia i Geologia proporciona als estudiants aprenentatges sobre els sistemes biològics propis dels éssers vius, 
sobre temes com l’alimentació, la salut o la protecció del medi ambient; sobre els sistemes de la Terra i l’espai, des de la perspectiva geològica i 
cosmogònica, dels recursos que ens proporcionen i de les seues aplicacions; així com dels sistemes tecnològics derivats de l’aplicació dels sabers 
científics als usos quotidians. L’estudi de la Biologia i Geologia a més d’aportar els conceptes essencials d’estes disciplines i les relacions que els 
vinculen, proporciona els aprenentatges relatius a la manera de generar este coneixement dels fenòmens naturals per mitjà de la familiarització amb 
els processos i la metodologia de les ciències, preparant els estudiants per a identificar, plantejar i resoldre situacions de la vida quotidiana, del 
context personal, acadèmic o social, de forma semblant a com s’actua enfront de les restes i problemes propis de les activitats científiques.
  Els aprenentatges de la matèria de Biologia i Geologia també estan íntimament associats a la competència matemàtica ja que la utilització del 
llenguatge matemàtic és necessària per a quantificar els fenòmens naturals, analitzar les seues causes i conseqüències i expressar dades i idees sobre 
la naturalesa, alhora que proporciona contextos nombrosos i diversos que posen en joc els continguts associats a esta competència, donant sentit i 
funcionalitat a eixos aprenentatges. 
  En les classes de ciències es pot afavorir la utilització adequada de les ferramentes matemàtiques, insistint en l’oportunitat del seu ús i en l’elecció 
precisa dels procediments i formes d’expressió acords al context.



  La contribució d’esta matèria a la competència en comunicació lingüística es realitza per mitjà de la transmissió d’idees i informacions sobre la 
naturalesa; en la construcció d'un discurs oral o escrit específic de la matèries científiques, dedicat a argumentar, analitzar, descriure, sintetitzar, 
justificar, concloure, etc.; en la utilització precisa dels termes; i en l’adquisició del vocabulari específic dels diferents nuclis temàtics, així com en els 
intercanvis comunicatius, en l’ús del debat, etc.
  Respecte a la competència en el tractament de la informació i competència digital, en bona part dels aprenentatges de l’àrea es treballen aspectes 
d’ambdós. 
  En relació al tractament de la informació, és habitual en l’ensenyança de la matèria la utilització de diferents codis, formats i llenguatges comuns en 
els procediments
científics, així com de determinades formes específiques per a la busca, recollida, selecció, processament de la informació i de presentació d'esta en 
diferents formes, verbal, numèrica, simbòlica o gràfica, com a esquemes, mapes conceptuals, taules, gràfics, etc. 
  En relació a la competència digital, és destacable la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’aprenentatge de les ciències, 
bé per mitjà de l’ús de ferramentes digitals de busca i visualització de la informació; bé per a elaborar i editar continguts digitals; per a comunicar-se, 
coordinar-se i compartir informació; per a col·laborar i construir un producte o meta col·lectiu o com a
recurs procedimental o mètode específic en l’estudi d’alguns continguts, com és el cas dels laboratoris virtuals, que constitueixen un recurs que 
permet simular les condicions de treball d’un laboratori presencial superant algunes de les limitacions.
  La contribució de la Biologia i Geologia a la competència social i ciutadana està lligada al paper de la ciència en la preparació de futurs ciutadans 
d’una societat democràtica per a la seua participació activa en la presa fonamentada de decisions, atès el paper que té la naturalesa social del 
coneixement científic. A la competència per a aprendre a aprendre, fonamental en un aprenentatge al llarg de la vida, que requereix habilitats per a 
iniciar, organitzar i persistir en l’aprenentatge, contribueix esta matèria per mitjà de l’adquisició de les destreses científiques lligades a la mateixa 
naturalesa de la ciència, al caràcter temptatiu i creatiu del coneixement científic present no sols en àmbits acadèmics, sinó també en contextos no 
formals i informals, en temes com la salut i el medi ambient.
  També té aportacions l’estudi d’esta matèria a la competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor per mitjà del desenrotllament de l’esperit 
crític, atès el paper que tenen la naturalesa social del coneixement científic, les implicacions i perspectives obertes per les investigacions realitzades i 
la presa fonamentada de decisions, de manera que el pensament hipotètic propi del quefer científic es pot, així, transferir a altres situacions. La 
contribució de les matèries a la competència de consciència i expressions culturals es realitza a través del coneixement de les manifestacions 
culturals, la valoració de la seua diversitat i el reconeixement i respecte d’aquelles que formen part del patrimoni natural i cultural.
  Respecte a la metodologia, una de les dificultats experimentades pels estudiants per a utilitzar el coneixement científic en la resolució d’un 
problema és que les activitats habituals d’ensenyança no produeixen un aprenentatge aplicable a altres contextos. Perquè es produïsca un 
aprenentatge competencial dels continguts científics es requereixen activitats didàctiques que incorporen la dimensió social, que plantegen la 
resolució de problemes autèntics, vinculats a un context de la vida real, requisit imprescindible per a donar sentit a l’aprenentatge, i incrementar al 
mateix temps la motivació dels alumnes i de les alumnes cap a l’estudi de les matèries de caràcter científic. 



  Per a aconseguir-ho, el paper actiu i autònom dels alumnes i les alumnes ha de ser reforçat per una gran varietat de mètodes actius que faciliten la 
seua participació i implicació, així com l’aplicació dels coneixements adquirits en situacions reals que generen aprenentatges transferibles i duradors. 
Entre ells, es destaquen els plantejaments didàctics basats en l’aprenentatge cooperatiu que són especialment coherents amb un enfocament 
competencial de l’aprenentatge, perquè asseguren la interacció entre iguals i amb altres membres de la comunitat educativa i de l’entorn, de manera 
que, a través de la resolució conjunta de les tasques, es desenrotllen noves habilitats i estratègies que puguen aplicar-se a situacions semblants en 
contextos formals i no formals.
  A més, si es pretén que tots els alumnes i les alumnes sense exclusió adquirisquen els millors aprenentatges possibles, cal considerar en les 
estratègies didàctiques les interaccions en l’aula, incorporant els últims avanços respecte a l’aprenentatge aportats per les ciències socials i 
educatives, que assenyalen que l’aprenentatge es genera i es potencia si s’oferix als estudiants múltiples i diverses situacions d’interacció amb altres 
persones, tant entre iguals com entre altres membres de la comunitat educativa.
  En relació a les orientacions metodològiques específiques de la disciplina, la competència científica implica aprendre a pensar científicament, per a 
la qual cosa els mètodes d’indagació que inclouen processos com observacions inicials, plantejament de preguntes, ús d’evidències, formulació 
d’explicacions usant justificacions teòriques i recursos argumentatius, etc., són fonamentals en este tipus d’aprenentatge. L’ús de tècniques de treball 
coherents amb la metodologia científica que poden  proporcionar als estudiants contextos d’aprenentatge, interaccions i experiències directes sobre 
els fenòmens, incrementen el seu coneixement tàcit i la seua confiança sobre els successos naturals. Per a això, es poden plantejar a l’alumnat 
xicotetes investigacions o treballs pràctics, que a tall d’aproximació simplificada del treball científic, impliquen tant un aprenentatge d’habilitats i 
estratègies com de conceptes i actituds, la qual cosa li permetrà desenrotllar habilitats experimentals i li servirà de motivació per a l’estudi.
  Els criteris d’avaluació descriuen els aspectes que es volen valorar en l’aprenentatge de les ciències i que l’alumnat ha d’aconseguir al finalitzar el 
període educatiu, assenyalant en quins aspectes cal fixar-se per a comprovar el grau d’aprenentatge dels continguts científics i el desenrotllament de 
la competència científica posada de manifest en la realització d’una determinada activitat o tasca d’aprenentatge.
  Han sigut redactats com resultats d’aprenentatge, en els quals estan integrats els estàndards d’aprenentatge prescriptius, i inclouen en la seua 
formulació tres elements: un o més processos cognitius de diferent complexitat, els continguts objecte de l’avaluació, així com la naturalesa de 
l’execució de les tasques proposades per a constatar l’aprenentatge. Esta sintaxi permet una millor selecció de procediments i instruments 
d’avaluació adequats als diferents tipus d’aprenentatge (proves objectives, entrevistes, qüestionaris, escales d’observació, escales de valoració, 
rúbriques, etc.). A més, com aporten detalls sobre la naturalesa de l’execució (com, amb què, per a què, on, quan, etc., ), orienten els docents a l’hora 
de seleccionar i dissenyar situacions i proves d’avaluació i a integrar-les en les activitats d’ensenyança-aprenentatge habituals.
   L’avaluació de la competència científica comporta reconèixer si s’és capaç de mobilitzar els diferents tipus de sabers, de forma interrelacionada, en 
l’actuació i resolució de problemes, per això no té sentit avaluar coneixements conceptuals o procedimentals per un costat i competències per un 
altre.
  La proposta d’un currículum bàsic comú –de ciència per a tots– és un dels mecanismes essencials de la igualtat d’oportunitats, ja que cap alumne o 
alumna hauria de rebre un currículum alternatiu per raons de sexe, raça, origen social o coneixements intel·lectuals; però això no significa oferir a tots
els estudiants experiències d’aprenentatge o continguts idèntics, o les mateixes expectatives de coneixement i capacitats, sinó plantejar metes 



compartides perquè tots els alumnes i les alumnes accedisquen no sols a una alfabetització científica, sinó que aconseguisquen una competència 
científica que resulta crucial per a la vida dels joves en la societat contemporània.

Continguts i criteris d’avaluació

Bloc 1. Els éssers vius: composició i funció. 

Continguts
CC
Característiques dels éssers vius. Nivells d’organització. Els éssers vius com a sistemes oberts.
Bioelements i biomolècules. Tipus de biomolècules. Estructura i funcions biològiques de les biomolècules.
Criteris d’avaluació
BL1.1. Analitzar el concepte d'ésser viu des d’un punt de vista sistèmic evidenciant-ne la complexitat i uniformitat en la seua composició, categoritzar 
els bioelements i les biomolècules que el formen per a relacionar les seues estructures amb les seues funcions específiques.
CMCT

Bloc 2. L’organització cel·lular. 

Continguts
CC
Teoria cel·lular. Models d’organització cel·lular: cèl·lula procariota i eucariota. Teoria endosimbiòtica. Cèl·lules eucariotes amb diferent metabolisme: 
cèl·lules animals, fongs i vegetals. Estructura i funció dels orgànuls cel·lulars Observació al microscopi òptic de preparacions microscòpiques.
Observació i interpretació d’imatges d’orgànuls cel·lulars de microscòpia electrònica.
El cicle cel·lular. La divisió cel·lular. La mitosi i la meiosi. Importància en l’evolució dels éssers vius. Identificació de les diferents fases de la mitosi al 
microscopi  o en microfotografies.
Criteris d’avaluació
BL2.1. Descriure els tipus d’organització cel·lular, establint la relació evolutiva entre les cèl·lules procariotes i eucariotes i comparar les diferències 
estructurals i metabòliques entre cèl·lules animals, vegetals i dels fongs.
BL2.2. Identificar l’estructura dels orgànuls cel·lulars, relacionant-los amb la seua funció, realitzar observacions al microscopi òptic i interpretar 
imatges de microscòpia electrònica.
BL2.3. Il·lustrar les diferents fases del cicle cel·lular, explicant els esdeveniments que ocorren en cada una d’estes i diferenciar els mecanismes de 
divisió per mitosi i meiosi, argumentant la seua importància biològica.



CMCT
CMCT
CD
CMCT

Bloc 3. Histologia. 

Continguts
CC
Nivells d’organització dels éssers vius: teixits, òrgans, aparells i sistemes.
Especialització cel·lular. Les cèl·lules mare en investigació. Implicacions
BL3.1. Ordenar els distints nivells d’organització cel·lular de forma jeràrquica, exposant els avantatges adaptatius de l’especialització tissular.
CMCT
Estructura i funció dels principals teixits animals i vegetals.
Observacions microscòpiques de teixits animals i vegetals.
Criteris d’avaluació
BL3.2. Identificar l’estructura i els tipus cel·lulars dels diferents teixits animals i vegetals relacionant-los amb les seues funcions, per mitjà de 
l’observació de mostres o imatges de microscòpia, preses personalment o a través de recerques en bibliografia o a internet.
CMCT
CD

Bloc 4. La biodiversitat. 

Continguts
CC
La classificació i la nomenclatura dels éssers vius. Evolució de la taxonomia.
De cinc regnes a tres dominis. Identificació d'éssers vius amb claus dicotòmiques senzilles.
Concepte de biodiversitat i índexs. Factors que influïxen en la distribució dels éssers vius. Procés d’especiació. Concepte d’endemisme.
Les grans zones biogeogràfiques. Patrons de distribució. Els principals biomes. Relació entre els grans biomes i la distribució climàtica zonal.
Biomes espanyols com a reserva de biodiversitat: bosc mediterrani, bosc atlàntic, laurisilva. L’ecosistema mediterrani com a bioma propi de la 
Comunitat Valenciana. Endemismes rellevants.
Importància de la biodiversitat i de la seua conservació. El factor antròpic.



Criteris d’avaluació
BL4.1. Diferenciar les característiques dels grans grups taxonòmics d'éssers vius, discriminant els criteris de classificació en tres dominis i cinc regnes, i 
aplicar el sistema de nomenclatura binomial de les espècies.
BL4.2. Definir el concepte de biodiversitat i utilitzar els principals índexs de càlcul de diversitat biològica en l’elaboració d’informes.
BL4.3. Descriure els factors que influïxen en la distribució de les espècies i en els processos d’especiació i d’extinció, destacant l’impacte humà i 
relacionar-los amb els diferents tipus d’endemismes.
BL4.4. Discriminar els criteris evolutius en l’elaboració de mapes biogeogràfics dels criteris climàtics dels mapes de grans biomes, i associar a cada 
tipus de mapa les principals formacions vegetals i les adaptacions més rellevants.
BL4.5. Descriure els principals ecosistemes de la península Ibèrica, relacionant la seua gran biodiversitat amb la seua situació biogeogràfica 
identificant alguns endemismes rellevants.
BL.4.6. Justificar el valor biològic i cultural de la biodiversitat, reconèixer les seues aplicacions en camps com la salut, la medicina, l’alimentació o la 
indústria, identificar les principals causes de pèrdua de biodiversitat, i proposar mesures de conservació.
CMCT
CMCT
CMCT
CSC
CMCT
CMCT
CMCT
CSC

Bloc 5. Les plantes: les seues funcions i adaptacions al medi. 

Continguts

CC
Funcions de nutrició en les plantes. Absorció radical d’aigua i sals minerals.
Composició de la saba bruta i de la saba elaborada. Processos físics d’ascens de saba bruta pel xilema. Processos de transport actiu i multidireccional 
de la saba elaborada pel floema.
Fotosíntesi. Fases i factors ambientals condicionants. Importància biològica.
Funcions de relació en les plantes. Els tropismes i les nàsties. La secreció vegetal. Les hormones vegetals.
Funcions de reproducció en els vegetals. Tipus de reproducció. Els cicles biològics. La llavor i el fruit. Tipus de pol·linització i disseminació vegetal.



Observació de mostres vegetals i identificació de les seues adaptacions més significatives.
Disseny i realització d’experiències per a determinar la influència de diversos factors en la fisiologia vegetal.
Criteris d’avaluació
BL5.1. Descriure els processos implicats en l’absorció radical i en el transport de saba bruta i elaborada pels teixits conductors, comparant la 
composició d’ambdós fluids.
BL5.2. Reconèixer les fases de la fotosíntesi, localitzar-les en les estructures cel·lulars, identificar els factors que l’afecten i argumentar la seua 
importància com a via d’entrada d’energia en els ecosistemes.
BL.5.3. Analitzar els principals estímuls que afecten els vegetals i relacionar-los amb el seu control hormonal i la diversitat de respostes principalment 
de creixement i secreció, per a rebutjar la idea que els vegetals no reaccionen als estímuls.
BL5.4. Reconèixer els mecanismes de reproducció sexual i asexual en plantes i interpretar els cicles biològics dels diferents grups vegetals realitzant 
esquemes, dibuixos i gràfiques.
BL5.5. Diferenciar la pol·linització de la fecundació en espermatòfits i els seus tipus; reconèixer les estructures que formen la llavor i els fruits i 
descriure els tipus de disseminació, i les diferents adaptacions de llavors i fruits.
BL5.6. Identificar les adaptacions més característiques dels vegetals als diferents mitjans en què habiten en mostres de laboratori o en imatges i 
vídeos documentals i realitzar  experiències sobre fisiologia vegetal.
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT

Bloc 6. Els animals: les seues funcions i adaptacions al medi. 

Continguts
CC
Funcions de nutrició en els animals. L’aparell digestiu. Estructura i funció.
Diversitat anatòmica i especialitzacions funcionals en invertebrats i vertebrats. L’aparell circulatori. Estructura i funció. Tipus de circulació.
Criteris d’avaluacióBL6.1. Comparar les semblances i diferències estructurals entre els diversos
aparells digestius d’animals i relacionar cada òrgan amb la seua funció destacant les diversitat d’adaptacions i diferenciant el concepte de nutrició
CMCT
Evolució de l’aparell circulatori en vertebrats.



Aparell respiratori. Estructura i funció. Adaptacions estructurals i funcionals de l’aparell respiratori als ambients aquàtics i terrestres.
Homeòstasi i excreció. Adaptacions estructurals i funcionals de l’aparell excretor en invertebrats i vertebrats.
Funcions de relació en els animals. Coordinació nerviosa i hormonal.
Integració neuroendocrina. Estructura i fisiologia del sistema nerviós en animals. Mecanismes de transmissió de l’impuls nerviós. Diversitat 
d’estructures anatòmiques.
El sistema endocrí en el regne animal. Glàndules endocrines i hormones en vertebrats i invertebrats.
Òrgans receptors sensorials en el regne animal.
Els òrgans efectors en les funcions de relació. Glàndules secretores exocrines i aparell locomotor.
La reproducció en els animals. Reproducció sexuals i asexuals Avantatges i inconvenients. Diversitat d’adaptacions en les diferents etapes del procés 
reproductiu en el regne animal.
del d’alimentació.
BL6.2. Analitzar els diferents fluids, pigments respiratoris i tipus de circulació associant-los als principals grups d’animals, argumentant la seua 
eficiència des d’una perspectiva evolutiva i realitzant representacions senzilles dels diferents tipus de circulació.
BL6.3. Descriure les diferents adaptacions dels òrgans d’intercanvi gasós en funció dels mitjans aquàtic, aeri i edàfic on es realitza, i diferenciar 
conceptualment l’intercanvi gasós del procés metabòlic de respiració cel·lular, assumint les diferències entre els registres lingüístics  científics i 
col·loquials referits a la respiració.
BL6.4. Analitzar les característiques de la funció excretora i descriure la diversitat de productes d’excreció, glàndules i sistemes excretors en el regne 
animal, destacant l’estructura de la nefrona i el procés de formació de l’orina en els vertebrats.
BL6.5. Descriure les funcions de relació com un mecanisme de recepció d’estímuls, coordinació i execució de la resposta, reconèixer els sistemes de 
coordinació i regulació implicats i interpretar el funcionament integrat dels sistemes nerviós i endocrí.
BL6.6. Reconèixer els mecanismes de transmissió de l’impuls nerviós i la sinapsi en la neurona, reconèixer l’estructura del sistema nerviós, les seues 
funcions i modes d’acció i comparar la seua diversitat anatòmica en el regne animal.
BL6.7. Classificar els distints tipus de receptors sensorials atenent a l’origen dels estímuls i la seua naturalesa.
BL6.8. Comparar la diversitat de sistemes endocrins del regne animal, i de l'ésser humà, explicitant la funció de les principals glàndules, la de les 
hormones que segreguen i la seua coordinació amb el sistema nerviós.
CMCT
CMCT
CCLI
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT



CMCT
BL.6.9. Descriure els sistemes esquelètic i muscular i les glàndules exocrines com a efectors en la funció de relació.
BL6.10. Diferenciar entre reproducció sexual i reproducció asexual en animals, distingir els seus tipus i justificar els avantatges i inconvenients de cada 
una d’estes.
BL6.11. Descriure la gametogènesi en els diferents grups d’animals i comparar la diversitat d’adaptacions reproductives referides als tipus de 
fecundació, al desenrotllament embrionari i postembrionari.
B.12. Reconèixer les adaptacions més característiques dels animals als diferents mitjans en què habiten, realitzant experiències de laboratori amb 
mostres reals o observant imatges o vídeos documentals.
CMCT
CMCT
CMCT
CMCT

Bloc 8. Els processos geològics i petrogenètics. 

Continguts

CC
Magmatisme. Classificació de les roques magmàtiques. Roques magmàtiques d’interès. El magmatisme en la tectònica de plaques. Activitat volcànica.
Manifestacions i productes volcànics.
Riscos geològics d’origen intern. Vulcanisme i sismicitat.
El metamorfisme i els seus tipus. Classificació de les roques metamòrfiques.
Aplicacions. El metamorfisme en la tectònica de plaques.
Processos sedimentaris. Les fàcies sedimentàries: identificació i interpretació. Classificació i gènesi de les principals roques sedimentàries.
La deformació en relació a la tectònica de plaques. Comportament mecànic de les roques. Tipus de deformació: plecs i falles.
Interpretació de diferents deformacions tectòniques en imatges.
Criteris d’avaluació
BL 8.1. Relacionar els tipus de magmes amb la tectònica de plaques, associar-los amb els tipus de roques magmàtiques i manifestacions i productes 
volcànics.



BL8.2. Identificar les roques magmàtiques per les seues característiques, relacionar-les amb els tipus de magmes i amb els processos de formació que 
les originen, reconeixent les aplicacions més comunes.
BL8.3. Diferenciar els riscos geològics derivats dels processos interns: vulcanisme i sismicitat.
BL8.4. Descriure els processos metamòrfics i els tipus de metamorfisme, relacionant-los amb els factors que els produeixen i amb les roques que es 
generen i identificar les característiques morfològiques d’estes roques i algunes de les aplicacions.
BL8.5. Descriure els processos de diagènesi, relacionant diverses estructures sedimentàries amb els seus ambients de formació i amb els tipus de 
roques que generen i classificar les roques sedimentàries amb criteris genètics i químics.
BL8.6 Interpretar deformacions tectòniques en el paisatge, tipificar-les, descriure els seus elements i relacionar-les amb els esforços que les han
produït.
CMCT
CMCT
CMCT
CSC
CMCT
CMCT
CMCT

Bloc 9. Història de la Terra. 

Continguts
CC
Estratigrafia. Principis fonamentals. Actualisme i uniformisme,
Criteris d’avaluació
BL9.1. Interpretar mapes i talls geològics esquemàtics aplicant els principis horitzontalitat i superposició. Estudi de talls geològics senzills.
El temps geològic. Grans divisions. Datacions relatives i absolutes. Fòssils guia. Principals esdeveniments en la història geològica de la Terra.
Orogènies. Extincions massives i les seues causes naturals.
Els criteris cronològics de datació relativa, utilitzant el vocabulari tècnic adequat, per a relacionar els tipus de roca i les estructures amb el relleu.
CMCT
BL9.2. Descriure els esdeveniments geològics, meteorològics i biològics que han ocorregut durant les grans eres geològiques i associar les extincions 
amb els canvis d’eres o períodes enunciant les hipòtesis sobre les seues causes.
CLLI
CMCT



Bloc 10. Metodologia científica. 

Continguts
CC
El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment històric.
Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant dels 
problemes de la societat.
Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
Utilització del llenguatge científic en la comprensió d’informacions i dades, la comunicació de les pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació 
sobre problemes de caràcter científic.
Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic, en diverses fonts actualitzades i rigoroses en la matèria utilitzant tecnologies
de la informació i la comunicació.
Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre’s per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 
contrastació i posada a prova a través de l’experimentació.
Aplicació de procediments experimentals, control de variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. Maneig acurat dels 
materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat en este.
Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències sobre distints camps de la biologia i la geologia.
Criteris d’avaluació
BL10.1. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i en la forma de pensar de la societat en diferents èpoques, demostrar curiositat i
esperit crític cap a les condicions de vida dels éssers humans, així com respecte a la diversitat natural i cultural i als problemes ambientals, realitzar les
tasques acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i prendre decisions fonamentades davant d’actuacions relacionades amb la ciència i la 
tecnologia.
BL10.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia conceptual de l’assignatura per a interpretar el significat d’informacions sobre fenòmens naturals i 
comunicar les seues idees sobre temes de caràcter científic.
BL10.3. Buscar i seleccionar informació sobre temes científics de forma contrastada a partir de la comprensió i interpretació de textos orals i escrits, 
continus i discontinus, en distints mitjans (pàgines web especialitzades i institucions científiques i d’investigació i divulgació, revistes científiques, 
administracions públiques amb competències en ciència i tecnologia, museus científics, diaris, enciclopèdies, comunitats de pràctiques i xarxes 
socials) i registrar-la en paper o digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.
BL10.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de partida d’una investigació documental o experimental, formulant preguntes sobre fenòmens 
naturals i proposar les hipòtesis adequades per a contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i l’argumentació
CMCT



CSC
CMCT
CCLI
CAA
CD
CCLI
CMCT
CAA
BL10.5. Realitzar un treball experimental aplicant les destreses del treball científic (control de variables, registre sistemàtic d’observacions i resultats, 
etc.), manejar amb cura els instruments de laboratori, respectar les normes de seguretat en el laboratori o en eixides de camp i interpretar els 
resultats per a contrastar les hipòtesis formulades.
BL10.6. Planificar i gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, descrivint accions, 
recursos, materials, terminis i responsabilitats per a aconseguir els objectius proposats, mostrar energia i entusiasme durant el seu desenrotllament, 
prenent decisions raonades i assumint riscos per a transformar les dificultats en possibilitats i responsabilitzant-se de les pròpies accions, i avaluar el 
procés i els resultats.
BL10.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i gestionant recursos perquè tots els seus membres participen i aconseguisquen 
metes comunes, influir positivament en els altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i
discrepàncies actuant amb responsabilitat i sentit ètic.
BL10.8. Escriure les conclusions dels seus treballs, experiències, investigacions o projectes per mitjà de textos prèviament planificats, en diversos 
formats i suports, cuidant els seus aspectes formals i les normes de correcció ortogràfica i gramatical segons les propietats textuals de  cada gènere i 
situació comunicativa, i crear continguts digitals com a documents de text, presentacions multimèdia i produccions audiovisuals amb sentit estètic i 
didàctic i un llenguatge no discriminatori, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web i saber com aplicar els diferents tipus de 
llicències.
BL10.9. Exposar en públic les conclusions dels seus estudis documentals, experiències o projectes de manera clara, ordenada i creativa amb el suport 
de recursos de distinta naturalesa (textuals, gràfics, audiovisuals, etc.),expressant-se oralment amb una pronunciació clara, aplicant les normes de la 
prosòdia i la correcció gramatical per a transmetre de forma organitzada els seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori
CMCT
CAA
CAA
SIEE
SIEE
CAA



CSC
CCLI
CAA
CD
CCLI
CAA
BL10.10. Participar en intercanvis comunicatius (debats, entrevistes, col·loquis i conversacions) de l’àmbit personal, acadèmic o social aplicant les 
estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell educatiu pròpies de la interacció oral i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva
de forma col·laborat iva filtrant i compartint informació i continguts digitals,
seleccionant ferramentes TIC, servicis de la web social o mòduls en entorns virtuals  d’aprenentatge i comportar-se correctament en eixa comunicació
per a prevenir, denunciar i protegir altres de situacions de risc com el ciberassetjament.
BL10.11. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell educatiu; analitzar 
els coneixements, habilitats i competències necessàries per al seu desenrotllament, i comparar-les amb les seues pròpies aptituds i interessos per a 
generar alternatives davant de la presa de decisions vocacional
CD
CCLI
CAA
CD
CSC
SIEE

Competències

CCLI: competència comunicació lingüística.
CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
CD: competència digital.
CAA: competència aprendre a aprendre.
CSC: competències socials i cíviques.
SIEE: sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: consciència i expressions culturals.



UNIDAD DIDÁCTICA PROCEDIMENTAL Y ACTITUDINAL, QUE SE  DESARROLLARÁ AL PRINCIPIO DE CURSO COMO UNIDAD Y POSTERIORMENTE EN EL
RESTO DE UNIDADES DIDÁCTICAS CONCPETUALES.

UNIDAD DIDÁCTICA 1: METODOLOGÍA CIENTÍFICA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

El conocimiento científico como actividad humana en continua 
evolución y revisión vinculada a las características de la sociedad 
encada momento histórico.
Contribución de la ciencia a la mejora de la  calidad de vida y a la 
adquisición de actitudes críticas en la toma de decisiones 
fundamentadas ante los problemas de la sociedad.
Características básicas de la metodología científica. La 
experimentación en Biología y Geología.
Utilización del lenguaje científico en la comprensión de 
informaciones y datos, la comunicación de las propias ideas, la 
discusión  razonada y la argumentación sobre problemas de 
carácter científico.
Búsqueda, selección, registro e interpretación  de información de 
carácter científico, en diversas fuentes actualizadas y rigurosas en la
materia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.
Identificación de preguntas y planteamiento de problemas que 
puedan responderse mediante investigación científica, formulación 
de hipótesis, contrastación y puesta a prueba a través de la 
experimentación.
Aplicación de procedimientos experimentales, control de variables, 
toma  y representación de datos, análisis e interpretación de los 
mismos. Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos 
básicos del laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el 
mismo.
Aplicación de las pautas del trabajo científico en la planificación y 
realización de experiencias sobre distintos campos de la biología y 
la geología.

BL10.1. Justificar la influencia de la ciencia en las actividades 
humanas y en la forma de pensar de la sociedad en diferentes 
épocas, demostrar curiosidad y espíritu crítico hacia las 
condiciones de vida de los seres humanos, así como respecto 
a la diversidad natural y cultural y a los problemas 
ambientales, realizar las tareas académicas o de la vida 
cotidiana con rigor y tomar decisiones fundamentadas ante 
actuaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.

BL10.2. Reconocer y utilizar la terminología conceptual de la 
asignatura para interpretar el significado de informaciones 
sobre fenómenos naturales y comunicar sus ideas sobre temas
de carácter científico.

BL10.3. Buscar y seleccionar  información sobre temas 
científicos de forma contrastada a partir de la comprensión e 
interpretación de textos orales y escritos,  continuos y 
discontinuos, en distintos medios (páginas web  especializadas
e instituciones científicas y de investigación y divulgación, 
revistas científicas, administraciones públicas con 
competencias en ciencia y tecnología, museos científicos, 
diarios, enciclopedias, comunidades de prácticas y redes 
sociales) y registrarla en papel o digitalmente en dispositivos 
informáticos y servicios de la red.

BL10.4. Plantear  problemas relevantes como punto de partida
de una investigación documental o experimental, formulando 
preguntas sobre fenómenos naturales y proponer las hipótesis
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adecuadas para contrastarlas a través de la experimentación o
la observación y la argumentación.

BL10.5. Realizar un trabajo experimental aplicando las 
destrezas del trabajo científico (control de variables, registro 
sistemático de observaciones y resultados, etc.),  manejar con 
cuidado los instrumentos de laboratorio,  respetar las normas 
de seguridad en el laboratorio o en salidas de campo e 
interpretar los resultados para contrastar las hipótesis 
formuladas.

BL10.6. Planificar y gestionar de forma eficaz tareas o 
proyectos, hacer propuestas creativas y confiar en sus 
posibilidades, describiendo acciones, recursos, materiales, 
plazos y responsabilidades para conseguir
los objetivos propuestos, mostrar energía y entusiasmo 
durante su desarrollo, tomando decisiones razonadas y 
asumiendo riesgos para transformar las dificultades en 
posibilidades y responsabilizándose de las propias acciones, y 
evaluar el proceso y los resultados.

BL10.7. Organizar un equipo de trabajo distribuyendo 
responsabilidades y gestionando recursos para que todos sus 
miembros participen y alcancen metas comunes, influir 
positivamente en los demás generando implicación en la tarea
y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y 
discrepancias actuando con responsabilidad y sentido ético.

BL10.8. Escribir las conclusiones de sus trabajos, experiencias, 
investigaciones o proyectos mediante textos previamente 
planificados, en diversos formatos y soportes, cuidando sus 
aspectos formales y las normas de corrección ortográfica y 
gramatical según las propiedades textuales de cada género y 

CMCT
CAA

CMCT
CAA

CAA
SIEE

SIEE
CAA
CSC



UNIDADES DIDÁCTICAS CONCEPTUALES:

UNIDAD DIDÁCTICA 2: HISTORIA DE LA TIERRA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Estratigrafía. Principios fundamentales. 
Actualismo y uniformismo, horizontalidad y 
superposición. Estudio de cortes geológicos 
sencillos.
El tiempo geológico. Grandes divisiones. 
Dataciones relativas y absolutas. Fósiles guía. 
Principales acontecimientos en la historia 
geológica de la Tierra. Orogenias. Extinciones 
masivas y sus causas naturales.

BL9.1. Interpretar mapas y cortes geológicos esquemáticos 
aplicando los principios fundamentales y los criterios cronológicos
de datación relativa,  utilizando el vocabulario técnico adecuado, 
para relacionar los tipos de roca y las estructuras con el relieve.

BL9.2. Describir los acontecimientos geológicos, meteorológicos y
biológicos que han ocurrido durante las grandes eras geológicas y
asociar las extinciones con los cambios de eras o períodos 
enunciando las hipótesis sobre sus causas.
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UNIDAD DIDÁCTICA 3: LOS ANIMALES: SUS FUNCIONES Y ADAPTACIONES AL MEDIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Funciones de nutrición en los animales. El aparato 
digestivo. Estructura y función. Diversidad anatómica y 
especializaciones funcionales  en invertebrados y 
vertebrados.
El aparato circulatorio.  Estructura y función. Tipos de 
circulación. Evolución del aparato circulatorio en 
vertebrados.
Aparato respiratorio. Estructura y función. 
Adaptaciones estructurales y funcionales del aparato 
respiratorio a los ambientes acuáticos y terrestres.
Homeostasis y excreción Adaptaciones estructurales y 
funcionales del aparato excretor en invertebrados y 
vertebrados.
Funciones de relación en los animales. Coordinación 
nerviosa y hormonal. Integración neuroendocrina. 
Estructura y fisiología del sistema nervioso en animales. 
Mecanismos de transmisión del impulso nervioso. 
Diversidad de estructuras anatómicas. 
El sistema endocrino en el reino animal. Glándulas 
endocrinas y hormonas en vertebrados e invertebrados.
Órganos receptores sensoriales en el reino animal.
Los órganos efectores en las funciones de relación. 
Glándulas secretoras exocrinas y aparato locomotor.
La reproducción en los animales. Reproducción sexual y 
asexual Ventajas e inconvenientes. Diversidad de 
adaptaciones en las diferentes etapas del proceso 
reproductivo en el reino animal.

BL6.1. Comparar  las semejanzas y diferencias estructurales  entre los 
diversos aparatos digestivos de animales y relacionar cada órgano con 
su función destacando las diversidad de adaptaciones y diferenciando 
el concepto de nutrición del de alimentación.

BL6.2. Analizar  los diferentes fluidos, pigmentos respiratorios y tipos 
de circulación asociándolos a los principales grupos de animales, 
argumentando su eficiencia desde una perspectiva evolutiva y 
realizando representaciones sencillas de los diferentes tipos de 
circulación.

BL6.3. Describir  las diferentes adaptaciones de los órganos de 
intercambio gaseoso en función de los medios acuático, aéreo y 
edáfico donde se realiza, y diferenciar conceptualmente el intercambio
gaseoso del proceso metabólico de respiración celular, asumiendo las 
diferencias entre los registros lingüísticos científicos y coloquiales 
referidos a la respiración .

BL6.4. Analizar las características de la función excretora y describir la 
diversidad de productos de excreción,  glándulas y sistemas excretores 
en el reino animal, destacando la estructura de la nefrona y el proceso 
de formación de la orina en los vertebrados.

BL6.5. Describir las funciones de relación como un mecanismo de 
recepción de estímulos, coordinación y ejecución de la respuesta, 
reconocer los sistemas de coordinación y regulación implicados e 
interpretar el funcionamiento integrado de los sistemas nervioso y 
endocrino.
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BL6.6. Reconocer los mecanismos de transmisión del impulso nervioso 
y la sinapsis en la neurona, reconocer la estructura del sistema 
nerviosos, sus funciones y modos de acción y comparar su diversidad 
anatómica en el reino animal.

BL6.7. Clasificar los distintos tipos de receptores sensoriales 
atendiendo al origen de los estímulos y su naturaleza.

BL6.8. Comparar la diversidad de sistemas endocrinos del reino animal,
y del ser humano, explicitando la función de las principales glándulas,  
la de las hormonas que segregan  y  su coordinación con el sistema 
nervioso.

BL6.9. Describir  los sistemas esquelético y muscular y las glándulas 
exocrinas  como efectores en la función de relación.

BL6.10. Diferenciar entre reproducción sexual y reproducción asexual 
en animales, distinguir sus tipos y justificar las ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas.

BL6.11.  Describir  la gametogénesis en los diferentes grupos de 
animales y comparar la diversidad de adaptaciones reproductivas 
referidas a los tipos de fecundación, al  desarrollo embrionario y 
postembrionario.

BL6.12.  Reconocer las adaptaciones más características de los 
animales a los diferentes medios en los que habitan, realizando 
experiencias de laboratorio con  muestras reales u observando  
imágenes o  vídeos documentales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4:LAS PLANTAS: LAS FUNCIONES Y SUS ADAPTACIONES AL MEDIO

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Funciones de nutrición en las plantas. Absorción 
radical de agua y sales minerales. Composición de 
la savia bruta y de la savia elaborada. Procesos 
físicos de  ascenso de savia bruta por el Xilema. 
Procesos de transporte activo y multidireccional 
de la savia elaborada por el Floema.
Fotosíntesis. Fases y factores ambientales 
condicionantes. Importancia biológica.
Funciones de relación en las plantas. Los 
tropismos y las nastias. La secreción vegetal. Las 
hormonas vegetales.
Funciones de reproducción en los vegetales. Tipos
de reproducción. Los ciclos biológicos. La semilla y
el fruto. Tipos de polinización y diseminación 
vegetal.
Observación de muestras vegetales e 
identificación de sus adaptaciones más 
significativas.
Diseño  y realización de experiencias  para 
determinar  la influencia de  diversos factores en  
la fisiología vegetal.

BL5.1.   Describir  los procesos implicados en la absorción radical y en el 
transporte de savia bruta y elaborada por los tejidos conductores, comparando 
la composición de ambos fluidos.

BL5.2. Reconocer las fases de la fotosíntesis, localizarlas en las estructuras 
celulares, identificar los factores que la afectan y argumentar su importancia 
como vía de entrada de energía en los ecosistemas.

BL.5.3. Analizar los principales estímulos que afectan a los vegetales y 
relacionarlos con su control hormonal y la diversidad de respuestas 
principalmente de crecimiento y secreción,  para rechazar la idea de que los 
vegetales no reaccionan a los estímulos.  

BL5.4. Reconocer los mecanismos de reproducción sexual y asexual en plantas e
interpretar los ciclos biológicos de los diferentes grupos vegetales realizando 
esquemas, dibujos, gráficas.

BL5.5. Diferenciar la polinización de la fecundación en espermatofitas y sus 
tipos, reconocer las estructuras que forman la semilla y los frutos y describir los 
tipos de diseminación, y las diferentes adaptaciones desemillas y frutos.

BL5.6. Identificar  las adaptaciones más características de los vegetales a los 
diferentes medios en los que habitan en muestras de laboratorio o en imágenes
y videos documentales y  realizar experiencias sobre fisiología vegetal.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5: ESTRUCTURA, COMPOSICIÓN, PROCESOS GEOLÓGICOS Y PETROGÉINOCS  DE LA TIERRA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Análisis e interpretación de los métodos de 
estudio de la Tierra. Las nuevas tecnologías en la 
investigación de nuestro planeta. Teledetección y 
tratamiento de datos en sistemas de información 
geográfica.

Modelos geoquímico y dinámico de la estructura 
de la Tierra.  Evolución de los subsistemas de la 
Tierra desde su creación.

Tectónica de placas. La deriva continental como 
antecedente histórico. Bordes de placa. 
Fenómenos asociados.

Minerales y rocas. Conceptos. Clasificación 
genética de las rocas. Reconocimiento de 
propiedades de minerales y rocas.

BL7.1. Describir e interpretar  los métodos de estudio de la Tierra, destacando 
la necesidad de métodos directos e indirectos y la importancia de las nuevas 
tecnologías en su avance.

BL7.2. Comparar los modelos geoquímico y geodinámico de la estructura de la 
Tierra explicando los criterios utilizados en la creación de cada modelo, 
describiendo sus capas y discontinuidades, y detallando los procesos que han 
dado lugar a su estructura actual.

BL7.3. Relacionar los distintos tipos de contactos entre placas con sus 
movimientos relativos y sus efectos tectónicos y orogénicos reconociendo el 
poder explicativo de la Teoría de Tectónica de Placas como paradigma 
articulador la Geología e interpretando las evidencias de la deriva continental y
de la expansión del fondo oceánico como pruebas determinantes.

BL7.4. Clasificar los minerales por su composición y  los tipos de rocas más 
frecuentes por su origen, destacando especialmente aquellos utilizados en 
construcciones y otras aplicaciones de interés social o industrial.

BL 8.1.  Relacionar los tipos de magmas con la tectónica de placas, asociarlos 
con los tipos de rocas magmáticas y manifestaciones y productos volcánicos.
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Magmatismo. Clasificación de las rocas 
magmáticas. Rocas magmáticas de interés. El 
magmatismo en la tectónica de placas. Actividad 
volcánica. Manifestaciones y productos 
volcánicos. 
Riesgos geológicos de origen interno. Vulcanismo 
y sismicidad.
El metamorfismo y sus tipos. Clasificación de las 
rocas metamórficas. Aplicaciones. El 
metamorfismo en la tectónica de placas.
Procesos sedimentarios. Las facies sedimentarias: 
identificación e interpretación. Clasificación y 
génesis de las principales rocas sedimentarias.
La deformación en relación a la tectónica de 
placas. Comportamiento mecánico de las rocas. 
Tipos de deformación: pliegues y fallas.
Interpretación de diferentes deformaciones 
tectónicas en imágenes.

BL8.2. Identificar  las rocas magmáticas por sus características, relacionarlas 
con los tipos de magmas  y con los procesos de formación que las originan, 
reconociendo las aplicaciones  más comunes.

BL8.3. Diferenciar los riesgos geológicos derivados de los procesos internos: 
Vulcanismo y sismicidad.

BL8.4.  Describir los procesos metamórficos y los tipos de metamorfismo,  
relacionándolos con los factores que los producen y con las rocas que se 
generan e identificar las características morfológicas de estas rocas y algunas  
de las aplicaciones.

BL8.5. Describir los procesos de  diagénesis, relacionando diversas estructuras 
sedimentarias con sus ambientes de formación y con los tipos de rocas que 
generan y clasificar las rocas sedimentarias con criterios genéticos y químicos.

BL8.6  Interpretar deformaciones tectónicas en el paisaje, tipificarlas, describir 
sus elementos y relacionarlas con los esfuerzos que las han producido.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: LA BIODIVERSIDAD

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

La clasificación y la nomenclatura de los seres 
vivos. Evolución de la taxonomía. De cinco reinos 
a tres dominios. Identificación de seres vivos con 
claves dicotómicas sencillas.
Concepto de biodiversidad e índices. Factores que
influyen en la distribución de los seres vivos. 
Proceso de especiación. Concepto de endemismo.
Las grandes zonas biogeográficas. Patrones de 
distribución. Los principales biomas. Relación 
entre los grandes biomas y la distribución 
climática zonal. 
Biomas españoles como reserva de biodiversidad: 
bosque mediterráneo, bosque atlántico, laurisilva.
El ecosistema mediterráneo como bioma propio 
de la Comunidad Valenciana. Endemismos 
relevantes.
Importancia de la biodiversidad y de su 
conservación. El factor antrópico.

BL4.1. Diferenciar las características de los 
grandes grupos taxonómicos de seres vivos, 
discriminando los criterios de clasificación en tres 
dominios y cinco reinos, y aplicar el sistema de 
nomenclatura binomial de las especies.

BL4.2.  Definir el concepto de biodiversidad y 
utilizar los principales índices de cálculo de 
diversidad biológica en la elaboración de 
informes.

BL4.3.  Describir los factores que influyen en la 
distribución de las especies y en los procesos de 
especiación y de extinción, destacando el impacto 
humano y relacionarlos con los diferentes tipos de
endemismos.

BL4.4. Discriminar los criterios evolutivos en la 
elaboración de mapas biogeográficos de los  
criterios climáticos de los mapas de grandes 
biomas, y asociar a cada tipo de mapa las 
principales formaciones vegetales y las 
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adaptaciones más relevantes.

BL4.5. Describir los principales ecosistemas de la 
península Ibérica, relacionando su gran 
biodiversidad con su situación biogeográfica 
identificando algunos endemismos relevantes.

BL.4.6. Justificar el valor biológico y cultural  de la 
biodiversidad,  reconocer sus aplicaciones  en 
campos como la salud, la medicina, la 
alimentación o la industria, identificar las 
principales causas de pérdida de biodiversidad, y 
proponer medidas de conservación.
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UNIDAD DIDÁCTICA 7:LA ORGANIZACIÓN CELULAR E HISTOLOGÍA

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Teoría celular. Modelos de organización celular: 
célula procariota y eucariota. Teoría 
endosimbiótica. Células eucariotas con diferente 
metabolismo: células animales, hongos y 
vegetales. Estructura y función de los orgánulos 
celulares
Observación al microscopio óptico de 
preparaciones microscópicas. Observación e 
interpretación de imágenes de orgánulos celulares
de microscopía electrónica.
El ciclo celular. La división celular. La mitosis y la 
meiosis. Importancia en la evolución de los seres 
vivos. Identificación de las diferentes fases de la 
mitosis al microscopio o en microfotografías.

Niveles de organización de los seres vivos: tejidos, 
órganos, aparatos y sistemas.
Especialización celular. Las células madre en 
investigación. Implicaciones éticas.

BL2.1. Describir los tipos de organización celular, 
estableciendo la relación evolutiva entre las 
células procariotas y eucariotas y comparar las 
diferencias estructurales y metabólicas entre 
células animales, vegetales y de los hongos.

BL2.2. Identificar la estructura de los orgánulos 
celulares, relacionándolos con su función, realizar 
observaciones al microscopio óptico e interpretar 
imágenes de microscopía electrónica.

BL2.3. Ilustrar  las diferentes fases del ciclo 
celular, explicando los acontecimientos que 
ocurren en cada una de ellas  y diferenciar los 
mecanismos de división por mitosis y meiosis, 
argumentando su importancia biológica.

BL3.1. Ordenar los distintos niveles de 
organización celular de forma jerárquica, 
exponiendo las ventajas adaptativas de la 
especialización tisular.

BL3.2.  Identificar la estructura y los tipos 
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Estructura y función de los principales tejidos 
animales y vegetales.
Observaciones microscópicas de tejidos animales 
y vegetales. 

celulares de los diferentes tejidos animales y 
vegetales relacionándolos con sus funciones, 
mediante la observación de muestras o imágenes 
de microscopía, tomadas personalmente o a 
través de búsquedas en bibliografía o en Internet.
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UNIDAD DIDÁCTICA 8: LOS SERES VIVOS: COMPOSICIÓN Y SUS FUNCIONES

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN COMPETENCIAS

Características de los seres vivos. Niveles de 
organización. Los seres vivos como sistemas 
abiertos.
Bioelementos y biomoléculas. Tipos de 
biomoléculas. Estructura y funciones biológicas de
las biomoléculas.

BL1.1. Analizar el concepto de ser vivo desde un 
punto de vista sistémico evidenciando su 
complejidad y uniformidad en su composición, 
categorizar los bioelementos y las biomoléculas 
que lo forman para relacionar sus estructuras con 
sus funciones específicas.
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METODOLOGÍA:

Las actividades de enseñanza-aprendizaje  irán encaminadas a desarrollar todas las competencias que permitan el desarrollo del pensamiento y 

trabajo científico; así como el desarrollo de la capacidad crítica científica del ciudadano.

Para esto se realizarán actividades individuales y en pareja, siempre encaminadas a desarrollar los contenidos, procedimientos y actitudes propias del 

científico.

En caso de que el proceso de enseñanza volviera a un contexto online, las actividades de enseñanza-aprendizaje se realizarán de forma individual:

Actividades propuestas:

-Cuestionarios



-Exámenes

-Lecturas de textos científicos y su posterior debate.

-Actividades de resolución de cuestiones científicas.

-Problemas abiertos.

-Realización de juegos de mesa como mecanismo de estudio de los contenidos o repaso.

-Presentaciones individuales o en grupo de temas de investigación.

-Prácticas de laboratorio.

-Visionado de documentales y películas, y su posterior análisis.

-Realización de experimentos científicos caseros.

-Grabaciones digitales individuales o en grupo explicando los contenidos con finalidad de repaso.

-Debate de la actualidad científica.

-Explicaciones de ciertos contenidos.

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL:

1ºTRIMESTRE:1-2-3

2ºTRIMESTRE:1-4-5-6

3ºTRIMESTRE:1-6-7-8



CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:

INDICADORES DE ÉXITO POR UNIDAD DIDÁCTICA:

-CONCEPTUALES: 80%

-PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES: 20%

Cada unidad didáctica se evaluará independientemente.

De cada unidad se evaluarán los indicadores de éxito conceptuales, procedimentales y actitudinales de acuerdo con los porcentajes anteriores.

La unidad será apta siempre que su valor numérico sea 5 o más después de calcular los porcentajes.

Si hay alguna parte que está suspensa tendrá que recuperarla para que se le haga la media al final del trimestre.

Al final del trimestre se hará la media de las valoraciones de las unidades didácticas (mínimo 5 en cada unidad para hacer media). Siempre que el valor

final de esta media trimestral sea 5 o más se considerará la asignatura aprobada.

Al final del curso se hará la media de las medias de los trimestres, siempre que sea 5 o más se dará la asignatura por aprobada.

6.2.- PRIMER DE BATXILLERAT. ANATOMIA APLICADA

Introducció

L’assignatura d’Anatomia Aplicada és una matèria que proporciona coneixements i actituds sobre la importància dels hàbits saludables en la pràctica 
de les activitats físiques i corporals, així com  a relacionar-se amb l’entorn com a ciutadans responsables i crítics davant de qüestions relacionades 
amb la ciència o la tecnologia.



Esta matèria està integrada per coneixements, destreses i actituds procedents de diverses àrees de coneixement que s’ocupen de l’estudi del cos 
humà i de la seua motricitat, com ara l’anatomia, la fisiologia, la biomecànica i les ciències de l’activitat física.
En l’estudi de l’Anatomia Aplicada es parteix de la seua organització tissular i dels sistemes productors d’energia imprescindibles tant per al 
manteniment de la vida com per a generar el moviment, s’estudien les estructures orgàniques i la funcions del cos humà més relacionades amb l’acció
motriu i el seu rendiment , com són l’aparell locomotor, el sistema cardiopulmonar o els sistemes de control i regulació realitzades pel sistema nerviós
i endocrí, així com de l’oïda i l’aparell de fonació, òrgans dels sentits més específicament implicats.
El decret que determina el currículum d’aquesta assignatura distribueix els continguts en huit blocs:

● En el bloc 1 es realitza una introducció de l’estructura i organització del cos humà que el caracteritzen com una unitat estructural i funcional..
● El bloc 2 es centra en l’estudi de l’aparell locomotor, de la seua estructura i funcionament, incidint en els moviments. També s’estudien les 

lesions més comunes de l’aparell locomotor en les activitats artístiques, les seues causes i els mals hàbits posturals a fi de treballar de forma 
segura i evitar lesions.

● El bloc 3 es refereix a les característiques del moviment, als mecanismes que intervenen en les accions motores.
● El bloc 4 es dedica a l’estudi del sistema cardiopulmonar, la seua estructura i funció, la seua participació en el rendiment de les activitats 

artístiques corporals; incideix en la seua influència en la salut i en els hàbits saludables beneficiosos per al sistema cardio-respiratori i l’aparell 
de fonació, tant en el desenrotllament les accions motores inherents a les activitats artístiques corporals com en la vida quotidiana.

● El bloc 5 aborda l’estudi tant dels mecanismes energètics cel·lulars que intervenen en una acció motriu, com els processos de digestió i 
absorció d’aliments i nutrients en l’aparell digestiu i les estructures orgàniques implicades en cada un d’ells. També es plantegen les bases 
d’una dieta equilibrada i la influència dels hàbits alimentaris en la salut i en el rendiment de les activitats artístiques corporals, els trastorns 
del comportament alimentari més comuns, de vegades vinculats a la pràctica de les activitats artístiques, i en els seus efectes sobre la salut 
física, mental i social.

● El bloc 6 estudia l’estructura dels sistemes implicats en les funcions de regulació i coordinació del cos humà i del paper del sistema 
neuroendocrí en l’activitat física.

● En el bloc 7 es treballa l’expressió i comunicació corporal, les característiques principals de la motricitat humana i el seu paper en el 
desenrotllament personal i social, en la capacitat humana d’expressar-se corporalment i de relacionar-se amb l’entorn.

● El bloc 8, metodologia científica es refereix a les pautes de treball de la ciència, però també explicita les estratègies metodològiques a 
desenrotllar en l’aula per a potenciar un aprenentatge competencial de les matèries científiques, centrat no sols en el coneixement científic 
sinó en l’ús que es fa d’ell i de la seua aplicació pràctica en la vida quotidiana. Inclou així mateix elements transversals especialment 
relacionats amb la matèria d’Anatomia Aplicada, com són el desenrotllament sostenible i el medi ambient, el foment de la salut i d’hàbits de 
vida saludables, de l’activitat física i la dieta equilibrada.

Integrats sobretot en este últim, que es treballarà  simultàniament  a la resta dels blocs, apareixen continguts i criteris d’avaluació relatius a elements 
competencials que han d’impregnar tota la matèria com: la comprensió i expressió oral i escrita, les estratègies d’aprenentatge per a la busca, 
organització i comunicació de la informació, l’ús de la competència digital en la busca d’informació contrastada procedent de diverses fonts, la 



comunicació, la creació de continguts i la participació en intercanvis comunicatius, la comunicació audiovisual, la planificació de projectes, les 
habilitats personals d’autoregulació, la participació en equips de treball cooperatiu, la presa de decisions del sentit de la iniciativa i esperit 
emprenedor, les competències socials i cíviques, etc.
Esta assignatura, amb este enfocament integrador, contribueix eficaçment a l’adquisició de la pràctica totalitat de les competències clau, aportant 
nombrosos i variats contextos d’aplicació dels coneixements científics, com és el cas del propi cos i les relacions entre els estils de vida i la salut i les 
activitats físiques.
Pel que fa a la metodologia, es transmetrà la idea que la ciència és una activitat en permanent construcció i revisió, amb una relació molt estreta amb 
la tecnologia i amb grans implicacions en la societat. Perquè es produïsca un aprenentatge competencial dels continguts científics, que implica un 
coneixement en la pràctica, es realitzaran  activitats didàctiques que plantegen la resolució de problemes autèntics vinculats a un context de la vida 
real, requisit imprescindible per a donar-li sentit a l’aprenentatge, la qual cosa incrementa al mateix temps la motivació dels alumnes i de les alumnes 
cap a l’estudi de les matèries de caràcter científic.
Es plantejaran r treballs d’investigació, activitats experimentals, resolució de problemes, activitats d’interacció comunicativa i argumentació, etc., a fi 
de desenrotllar les destreses i actituds pròpies del treball científic. L’ensenyança de la matèria es presta a un enfocament metodològic de treball 
cooperatiu que necessitarà la mobilització de totes les competències clau per a la realització de productes o la consecució d’objectius proposats. 
La diversificació d’activitats proporciona, a més, una formació més completa, aconsegueix motivar l’alumnat i afavoreix l’atenció a la diversitat 
d’estudiants amb interessos, ritmes i estils cognitius distints.
Els criteris d’avaluació han sigut redactats com resultats d’aprenentatge que concreten el que l’estudiant ha de saber, comprendre, saber fer i valorar,
inclouen processos cognitius, afectius i psicomotors de diferent complexitat, 
.

 Continguts, criteris d’avaluació, estàndards d’aprenentatge i competències  clau d’Anatomia Aplicada

Els criteris d’avaluació, els estàndards d’aprenentatge i les competències  clau s’han relacionat entre ells  per blocs de continguts.
Les competències apareixen abreviades segons el següent codi:
CCLI: Competència comunicació lingüística.
CMCT: Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia.
CD: Competència digital.
CAA: Competència aprendre a aprendre.
CSC: Competències socials i cíviques.
SIEE: Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.
CEC: Consciència i expressions culturals



Bloc 1.- Organització bàsica del cos humà

Continguts

- El cos humà com un sistema complex. 
- Funcions vitals. Homeòstasi.
- Nivells d’organització. Cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes.
- Tipus de teixits. Característiques i funcions

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competènci

es

1.1. Interpretar el funcionament del cos humà com un sistema

complex diferenciant els seus distints nivells d’organització, 

descriure els principals teixits, òrgans, aparells i sistemes 

relacionant-los amb les diferents funcions que realitzen, utilitzant

diagrames, models anatòmics i recursos multimèdia.

1.1. Diferència els s diversos  nivells d’organització del cos humà.

1.2. Descriu l’organització general del cos humà utilitzant 

diagrames i models

1.3. Localitza els òrgans i sistemes i els relaciona amb les 

diferents funciones que realitzen.

1.4 Diferència i coneix els diversos teixits del cos

CMCT,CCL; 

CAA, CD

Bloc 2.-. L’aparell locomotor

Continguts

- L’aparell locomotor i els sistemes implicats en el moviment. Estructura del sistema esquelètic. 
- Els ossos de l’esquelet humà: estructura i tipus.
- Les articulacions. Tipus. 
- Estructura del sistema muscular. Tipus de músculs.
- Aspectes fisiològics del moviment. Funcions dels ossos, articulacions i músculs en la producció del moviment. El múscul com a òrgan efector 

del moviment. Fisiologia de la contracció muscular.
- Principals moviments articulars segons els plans i eixos espacials. Control del moviment.
-  Paper dels receptors sensitius, òrgans dels sentits i sistema nerviós. 



- Altres òrgans implicats en el moviment i la postura corporal: cerebel i òrgans de l’equilibri.
- Anatomia funcional, biomecanica i cinètica de l’aparell locomotor. Biomecànica: mecànica newtoniana i la seva aplicació a l’aparell locomotor 

humà. La cinètica i cinemàtica aplicades al moviment. Aplicació dels sistemes d’estudi utilitzats en biomecànica a la millora del rendiment i 
benestar físic.

- Principis fonamentals de l’entrenament de les qualitats físiques. Calfament previ i tornada a la calma: el seu paper en la millora del rendiment 
i la prevenció de lesions. Efectes beneficiosos. 

- Hàbits posturals saludables en l’exercici, prevenció de lesions. Ergonomia i seguretat postural de les activitats artístiques. 
- Principals patologies i lesions del sistema locomotor. 
- Principals mecanismes de les accions motores en el cos humà: percepció, decisió, execució.
- Relació entre les accions motores i la capacitat expressiva de les activitats.
-  Qualitats físiques bàsiques: força, resistència, velocitat i flexibilitat. Capacitats psicomotrius coordinatives. Influència de les capacitats 

coordinatives en exercici de les accions motores.

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competències



2.1. Reconèixer l’estructura i funcionament de      l’aparell locomotor humà, 

raonant les relacions funcionals que s’estableixen entre els òrgans implicats 

en la producció del moviment.

2.2. Descriure l’estructura i funció del sistema esquelètic humà, identificant 

els  diferents tipus d’ossos i articulacions i relacionant-los amb la seva funció.

2.3. Reconèixer els elements del sistema muscular esquelètic descriure 

l’estructura i  el mecanisme de la contracció muscular, relacionant-los amb la

seva funció activa en la producció del moviment i en el manteniment de la 

postura, identificant les forces

que actuen.

2.4. Analitzar l’execució de moviments aplicant els principis anatòmics 

funcionals, la fisiologia muscular i les bases de la biomecànica, establir 

relacions entre les lleis del  moviment mecànic i el sistema 

musculoesquelètic humà, com un sistema mecànic clàssic.

2.5. Descriure els principis fonamentals de l’entrenament i justificar els 

beneficis de la pràctica d’exercici físic en l’aparell locomotor per a establir 

pautes d’actuació saludables i adequades per a cada tipus d’activitat .

2.6. Argumentar la influència en la salut dels mals hàbits posturals descrivint 

les patologies i lesions més freqüents de l’aparell locomotor, relacionant-les 

amb les seues causes i reconèixer les pautes de control postural, 

ergonòmiques, per a treballar de forma segura i evitar lesions i prevenir 

accidents.

- Descriu l’estructura i la funció del 

sistema esquelètic i el relaciona amb 

la mobilitat del cos humà.

-Identifica el tipus d’os i el vincula a la

funció que exerceix.

- Distingeix els tipus d’articulacions i 

els relaciona amb la mobilitat que 

permeten.

-Distingeix els tipus de múscul i els

relaciona amb la funció que 

exerceixen.

- Descriu la fisiologia i el mecanisme 

de la contracció muscular.

- Identifica i descriu la relació entre

l’execució d’una acció motora i la 

seva finalitat.

- Detecta les característiques de 

l’execució d’accions motores .

- Proposa modificacions de les

característiques d’una execució per 

evitar lesions.

CMCT, CSC, 

CEC,CD



Bloc 3: Les característiques del moviment

Continguts

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competències

3.1. Analitzar els elements i mecanismes que intervenen en una 

acció motora, relacionant la seva execució amb la finalitat 

expressiva i comunicativa .

3.2. Identificar les característiques de l’execució de les accions 

motrius pròpies de l’activitat i justificar la influència de les 

capacitats coordinatives en el desenrotllament de les accions 

motores

- Reconeix i enumera els elements de l’acció 

motora i els factors que intervenen en els 

mecanismes de percepció, decisió i execució de

determinades accions motores.

CMCT, CEC

Bloc 4: El sistema cardiopulmonar

Continguts

- Anatomia i fisiologia de l’aparell respiratori. Vies respiratòries i pulmons. El procés respiratori. Ventilació pulmonar. Intercanvi de gasos. 
Regulació del procés respiratori i adequació a les diferents situacions.

- El sistema cardiovascular. El sistema circulatori sanguini. El cor i els vasos sanguinis. Fisiologia cardíaca. La circulació sanguínia. Regulació del 
funcionament cardíac.

- El sistema limfàtic. El medi intern. Composició i funcions. La sang. composició i funcions.
- Adaptacions cardiovasculars i respiratòries a l’exercici físic. Beneficis del treball físic per al sistema cardiovascular. Salut cardiovascular i hàbits

saludables.
- Aparell fonatori. Anatomia i funcionament dels òrgans de la veu i la parla. Regulació i dinàmica de la parla. Coordinació de la fonació, la 

respiració i la postura durant la declamació i el cant.



- Principals patologies del sistema cardiopulmonar. Causes i efectes en les activitats artístiques. Disfonies funcionals més freqüents pel mal ús 
de la veu.

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competències

4.1. Reconèixer els òrgans que constitueixen l’aparell respiratori 

situant-los en il·lustracions o models anatòmics, relacionar 

l’estructura de l’aparell respiratori amb la seua funció i detallar el

mecanisme de ventilació pulmonar i l’intercanvi de gasos 

associat.

4.2. Descriure l’estructura i funció del sistema cardiovascular. 

Relacionar el batec cardíac, el volum i capacitat pulmonar amb 

l’activitat física.

4.3. Identificar l’estructura anatòmica de l’aparell fonador i dels 

òrgans respiratoris descrivint les interaccions entre les diferents 

estructures i la coordinació de la fonació amb el control del 

diafragma i la postura durant el cant i la declamació.

4.4. Identificar les principals patologies que afecten el sistema 

cardiopulmonar i a l’aparell fonador relacionant-les amb les 

causes més freqüents i els seus efectes, per a justificar la 

importància de l’adquisició d’hàbits saludables respecte a estes 

estructures en les accions motores de les activitats físiques i de  

la vida quotidiana.

- Descriu l’estructura i la funció dels

pulmons i detalla l’intercanvi de 

gasos que s’hi produeix i la dinàmica

de ventilació pulmonar associada a 

aquest.

- Descriu l’estructura i la funció del

sistema cardiovascular i explica la 

regulació i integració de cadascun 

dels seus components.

- Relaciona el batec cardíac, el volum

i la capacitat pulmonar amb 

l’activitat física

- Identifica l’estructura anatòmica de

l’aparell de fonació i descriu les 

interaccions entre les estructures 

que l’integren.

-Identifica les principals patologies 

que afecten el sistema 

cardiopulmonar i a l’aparell de 

fonació i les relaciona amb les 

causes més habituals

CMCT,  CSC

,



- Adaptacions metabòliques tissulars a les demandes energètiques de l’activitat física. Mecanismes fisiològics productors de fatiga física i de 
recuperació.

- Nutrició, alimentació i salut. Processos, aparells i sistemes que intervenen en la funció de nutrició. L’aparell digestiu. Estructura i funció. 
Fisiologia de la digestió. Modificacions fisiològiques de la funció digestiva relacionades amb l’exercici físic.

- Aliments. Classificació funcional. Nutrients. Tipus: glúcids, proteïnes, lípids, vitamines, minerals, l’aigua i la fibra alimentària. 
- Característiques d’una dieta equilibrada. Necessitats nutritives i energètiques de les persones físicament actives. Anàlisi de dietes 

equilibrades. Utilització de les taules de composició d’aliments. Hàbits alimentaris saludables i perjudicials davant de l’exercici físic.
- Conseqüències. Rellevància de l’exercici físic en la salut i en la prevenció de l’obesitat.
- Trastorns del comportament alimentari: dietes restrictives, ortoorèxia, anorèxia, bulímia, obesitat, etc. 

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competènci

es

5.1. Argumentar els mecanismes energètics d’una acció motora, 

diferenciar els processos metabòlics cel·lulars productors 

d’energia de les vies aeròbica i anaeròbica, justificant el seu 

rendiment energètic, i reconèixer la funció de l’ATP en 

l’intercanvi energètic de les reaccions metabòliques, a fi de 

gestionar l’energia i millorar l’eficiència de l’acció.

5.2. Diferenciar els hàbits personals i culturals d’alimentació dels 

processos fisiològics de nutrició, identificar els aparells i òrgans 

implicats en la funció de nutrició i descriure els processos de 

digestió i absorció de nutrients, relacionant-los amb les 

estructures implicades i amb les seues funcions, recolzant-se en 

models anatòmics, esquemes gràfics i recursos multimèdia. 

5.3. Diferenciar els principals nutrients i les seues funcions 

bàsiques, calcular els requeriments diaris energètics i de 

substàncies nutritives en distintes situacions utilitzant les taules 

de composició d’aliments i relacionar-los amb els principis d’una 

-Descriu els processos metabòlics de producció d’energia per les 

vies aeròbica i anaeròbica i en justifica el rendiment energètic i

la relació amb la intensitat i durada de l’activitat.

- Justifica el paper de l’ATP com a transportador de l’energia 

lliure i l’associa amb el subministrament continu i adaptat a les

necessitats del cos humà.

-Identifica l’estructura dels aparells i òrgans que intervenen en 

els processos de digestió i absorció dels aliments i nutrients i els

relaciona amb les seves funcions en cada etapa.

-Distingeix els diferents processos que intervenen en la digestió i 

l’absorció dels aliments i nutrients i els vincula amb les

estructures orgàniques implicades en cadascun d’ells.

- Elabora dietes equilibrades calculant el balanç energètic entre 

ingesta i activitat i argumenta la seva influència en la salut i el

rendiment físic.

-Reconeix hàbits alimentaris saludables i perjudicials per a la salut

i n'extrau conclusions per millorar el benestar personal.

CMCT,CSC,

CAA, CD



dieta equilibrada i argumentar la influència beneficiosa dels 

hàbits alimentaris en la salut i en la pràctica d'activitat física.

5.4. Identificar els trastorns del comportament alimentari i 

nutricional més comuns i els efectes que tenen sobre la salut, 

reconèixer els factors psicològics i socials, que els condicionen i 

avaluar la necessitat de comptar amb ajuda especialitzada davant

dels trastorns de la conducta alimentària.

-Identifica els principals trastorns del comportament nutricional i 

argumenta els efectes que tenen per a la salut

Bloc 6: Els sistemes de coordinació i de regulació.

Continguts

- Les funcions de relació. Sistemes de coordinació i regulació del cos humà. La interacció neuroendocrina. Mecanisme d’acció. 

- El sistema nerviós. Organització i funció. La coordinació nerviosa de les funcions orgàniques. La neurona i els seus fenòmens elèctrics. La 

transmissió sinàptica. Moviments reflexos i voluntaris. Receptors nerviosos i òrgans dels sentits.

-  Estructura i funció, cura i higiene. Importància de l’audició i equilibri en les activitats físiques.

-  El sistema endocrí. Característiques. Concepte d’hormona. Mecanisme d’acció hormonal. La regulació tèrmica i hídrica i salina.. Regulació del 

funcionament endocrí. Les principals alteracions. 

- Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. Aspectes addictius dels mitjans digitals. Actitud equilibrada cap a l’ús tecnològic. 

Diferenciació entre el món virtual i el món real.

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competènci

es



6.1. Diferenciar els sistemes, aparells i òrgans implicats en les 

funcions de relació i coordinació descrivint-ne l'estructura i 

funció, i interpretar-ne els mecanismes d’acció associant cada 

òrgan i sistema al procés corresponent, reconeixent la 

importància de l’audició i l’equilibri en la pràctica de les activitats 

físiques.

 6.2. Argumentar el paper del sistema neuroendocrí en l’activitat 

física, reconeixent la relació existent entre tots els sistemes de 

l’organisme humà, analitzar els processos de regulació tèrmica, 

hídrica i salina i justificar la prevenció d’alteracions dels òrgans 

dels sentits, desequilibris hormonals o nerviosos identificant 

situacions de risc de lesions de l’aparell locomotor per a prevenir 

accidents. 

- Descriu l’estructura i la funció dels sistemes implicats en el 

control i la regulació de l’activitat del cos humà i estableix 

l’associació entre ells.

-Reconeix les diferències entre els moviments reflexos i els 

voluntaris i els associa a les estructures nervioses implicades.

- Descriu la funció de les hormones i l’important paper que tenen 

en l’activitat física.

-Analitza els processos de termoregulació i de regulació d’aigües i

sals i els relaciona amb l’activitat física.

-Valora els beneficis del manteniment d’una funció hormonal per 

al rendiment físic 

CMCT, CEC, 

CSC, CD

Bloc 7: Expressió i comunicació corporal.

Continguts

- Utilització del cos humà com un instrument expressiu i de comunicació.  El llenguatge específic de l’expressivitat corporal.

-  Del moviment al gest. Els elements expressius bàsics del cos i del moviment: to muscular i ritme, espai i temps.

-  La tonicitat muscular i la seua relació amb els estats afectius. Els elements expressius al servici de la intencionalitat de l’expressió i 

comunicació corporal com a resposta creativa en les activitats

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competènci

es

7.1. Reconèixer les característiques principals de la motricitat 

humana i Identificar els elements bàsics del cos i les diferents 

-Reconeix i explica el valor expressiu,comunicatiu i cultural de les 

activitats practicades com a contribució al desenvolupament 

CMCT CSC, 

CEC, SIEE



accions motores que permeten al ser humà expressar-se i 

relacionar-se amb el seu entorn, justificar el valor expressiu, 

comunicatiu i cultural de les activitats artístiques corporals 

reconeixent el seu valor estètic i la seua contribució al 

desenrotllament integral de la persona i de la societat 

. 

7.2. Diversificar i desenrotllar les seues les habilitats motrius 

específiques amb fluïdesa, precisió i control aplicant-les a distints 

contextos de pràctica artística perfeccionant l’adaptació i 

l’execució dels elements tècnics.

integral de la persona.

- Identifica els elements bàsics del cos i el moviment com a recurs

expressiu i de comunicació.

Bloc 8: Metodologia científica.

Continguts

- El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió, vinculat a les característiques de la societat en cada moment 

històric. 

- Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques per a prendre decisions fonamentades davant 

dels problemes de la societat.

-  Característiques bàsiques de la metodologia científica. Utilització del llenguatge científic en la comprensió d’informacions i dades, la 

comunicació de les pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació sobre problemes de caràcter científic.

-  Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic, en diverses fonts actualitzades i rigoroses en la matèria, utilitzant 

tecnologies de la informació i la comunicació.

-  Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen  respondre’s per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 

contrastació i posada a prova a través de l’experimentació. 

- Aplicació de procediments experimentals, control de variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 

- Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori i respecte per les normes de seguretat en este.

- Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels resultats. 



- Aplicació de les pautes del treball científic en la planificació i realització d’experiències i projectes d’indagació sobre el funcionament del cos 

humà, la salut i la motricitat humana.

Criteris d’avaluació Estàndards d’aprenentatge Competènc

ies



8.1. Justificar la influència de la ciència en les activitats humanes i 

en la forma de pensar de la societat en diferents èpoques, 

demostrar curiositat i esperit crític cap a les condicions de vida 

dels sers humans, així com respecte a la diversitat natural i 

cultural i als problemes ambientals, realitzar les tasques 

acadèmiques o de la vida quotidiana amb rigor i prendre 

decisions fonamentades davant d’actuacions relacionades amb la 

ciència i la tecnologia. 

8.2. Reconèixer i utilitzar la terminologia conceptual de 

l’assignatura per a interpretar el significat d’informacions sobre 

fenòmens naturals i comunicar les seues idees sobre temes de 

caràcter científic.

 8.3. Buscar i seleccionar informació sobre temes científics de 

forma contrastada a partir de la comprensió i interpretació de 

textos orals i escrits, continus i discontinus, en distints mitjans 

(pàgines web especialitzades i institucions científiques i 

d’investigació i divulgació, revistes científiques, administracions 

públiques amb competències en Ciència i tecnologia, museus 

científics, diaris, enciclopèdies, comunitats de pràctiques i xarxes 

socials) i registrar-la en paper o digitalment en dispositius 

informàtics i servicis de la xarxa

8.4. Plantejar problemes rellevants com a punt de partida d’una 

investigació documental o experimental, formulant preguntes 

sobre fenòmens naturals i proposar les hipòtesis adequades per a

contrastar-les a través de l’experimentació o l’observació i 

-Recopila informació utilitzant les tecnologies de la informació i la

comunicació de manera sistematitzada i aplicant criteris de cerca 

que garanteixin l’accés a fonts actualitzades i rigoroses en la

matèria.

- Comunica i comparteix la informació amb l’eina tecnològica 

adequada per discutir-la o difondre-la.

- Aplica una metodologia científica en el plantejament i la 

resolució de problemes senzills 

- Mostra curiositat, creativitat, activitat indagadora i esperit crític 

i reconeix que són trets importants per aprendre a aprendre.

- Coneix i aplica mètodes de recerca que permetin desenvolupar 

projectes propis.

- Participa en la planificació de les tasques, assumeix el treball 

encomanat i comparteix les decisions preses en grup.

- Valora i reforça les aportacions enriquidores dels companys i les 

companyes i dóna suport al treball dels altres.

CMCT, CSC, 
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l’argumentació. 

8.5. Realitzar un treball experimental sobre problemes relatius al 

cos humà, la salut i la motricitat, aplicant les destreses investigat 

ives del treball científic (control de variables, registre sistemàtic 

d’observacions i resultats, etc.), manejar amb cura els 

instruments de laboratori, respectar les normes de seguretat en 

el laboratori o en les eixides de camp i interpretar els resultats 

per a contrastar les hipòtesis formulades. 

8.6. Planificar i gestionar de forma eficaç tasques o projectes, fer 

propostes creatives i confiar en les seues possibilitats, descrivint 

accions, recursos, materials, terminis i responsabilitats per a 

aconseguir els objectius proposats, mostrar energia i entusiasme 

durant el seu desenrotllament, prenent decisions raonades i 

assumint riscos per a transformar les dificultats en possibilitats i 

responsabilitzant-se de les pròpies accions, i avaluar el procés i 

els resultats.

 8.7. Organitzar un equip de treball distribuint responsabilitats i 

gestionant recursos perquè tots els seus membres participen i 

aconsegueisquen metes comunes, influir positivament en els 

altres generant implicació en la tasca i utilitzar el diàleg igualitari 

per a resoldre conflictes i discrepàncies actuant amb 

responsabilitat i sentit ètic.

 8.8. Escriure les conclusions dels seus treballs, experiències, 

investigacions o projectes per mitjà de textos prèviament 



planificats, en diversos formats i suports, cuidant els seus 

aspectes formals i les normes de correcció ortogràfica i gramatical

segons les propietats textuals de cada gènere i situació 

comunicativa, i crear continguts digitals com a documents de 

text, presentacions multimèdia i produccions audiovisuals amb 

sentit estètic i didàctic i un llenguatge no discriminatori, utilitzant 

aplicacions informàtiques d’escriptori o servicis de la web i 

coneixent com aplicar els diferents tipus de llicències. 

8.9. Exposar en públic les conclusions dels seus estudis 

documentals, experiències o projectes de manera clara, ordenada

i creativa amb el suport de recursos de distinta naturalesa 

(textuals, gràfics, audiovisuals, etc.), expressant-se oralment amb 

una pronunciació clara, aplicant les normes de la prosòdia i la 

correcció gramatical per a transmetre de forma organitzada els 

seus coneixements amb un llenguatge no discriminatori. 

8.10. Participar en intercanvis comunicatius (debats, entrevistes, 

col·loquis i conversacions) de l’àmbit personal, acadèmic o social 

aplicant les estratègies lingüístiques i no lingüístiques del nivell 

educatiu pròpies de la interacció oral i comunicar-se per a 

construir un producte o tasca col·lectiva de forma col·laborat iva 

filtrant i compartint informació i continguts digitals, seleccionant 

ferramentes TIC, servicis de la web social o mòduls en entorns 

virtuals d’aprenentatge i comportar-se correctament en eixa 

comunicació per a previndre, denunciar i protegir altres de 

situacions de risc com el ciberassetjament.



 8.11. Buscar i seleccionar informació sobre els entorns laborals, 

professions i estudis vinculats amb els coneixements del nivell 

educatiu, analitzar els coneixements, habilitats i competències 

necessàries per al seu desenrotllament i comparar-les amb les 

seues pròpies aptituds i interessos per a generar alternatives 

davant de la presa de decisions vocacional.

 Metodologia

Es treballaran els continguts amb diverses metodologies amb la finalitat de que els alumnes arriben a adquirir el màxim de competències: 



- Recerca de informació sobre noticies d’avanços o investigacions relacionades amb el cos humà i la seua activitat.

- Lectura i anàlisi de textos científics.

- Treballs en grup d’investigació bibliogràfica, amb elaboració de materials i exposicions orals.

- Realització de pràctiques de laboratori, amb la corresponen memòria o tractament dels resultats obtinguts.

- Queda oberta la possibilitat d’alguna  visita a exposicions o centres d’interès per a l’assignatura si la situació sanitària per la COVID ho permet.

- Utilització de medis audiovisuals : vídeos, activitats interactives, presentacions digitals..

Com tots els treballs es faran de manera col·laborativa l’atenció a la diversitat quedarà garantizada.

Farem una activitat conjunta amb el departament de castellà ( interdisciplinar )enmarcada en el projecte de centre sobre els debats , en la que els 

alumnes hauran de trobar postures a favor i en contra sobre alguns temes proposats de la nostra matèria  i defensar una o altra postura en una sèrie 

de debats,  posant així en pràctica la dinàmica de debats treballada en castellà però amb continguts de la nostra assignatura.

A principi de curs els alumnes es matricularan en les plataformes digitals que se’ls indique 

Avaluació

Instruments d’avaluació

➢ Treballs d’investigació

➢ Exposicions orals de treballs expositius i debats

➢ Memòries de les pràctiques de laboratori

➢ Activitats i debats sobre textos científics ( pla de foment de la lectura)

➢ Presentacions en format digital

➢ Observació directa del: comportament , actitud, assistència, puntualitat, implicació en el treball cooperatiu, destreses en el laboratori, ordre i 

neteja en el laboratori,  interès, participació...

➢ Possibles proves escrites

➢ Activitats de reforç i ampliació

Criteris de qualificació



➢ El 40% de la nota vindrà determinada pels estàndards relacionats amb els coneixements adquirits.
➢ El 40% correspondrà als estàndards relacionats amb  la realització i entrega a temps de les tasques ( memòries, treballs, activitats...)
➢ El 20% als estàndards relacionats amb actitud de l’alumne cap a l’assignatura

Per a poder treure mitjà s’ha de superar el 4 en cadascun dels anteriors apartats

Els i les alumnes que no aconsegueixen un mínim de 5 punts en la qualificació trimestral hauran de dur a terme activitats de reforç proposades per la 

professora. 

Depenent de l’activitat, la qualificació serà individual i/o també grupal.

Per aprovar és necessària l’exposició oral en les activitats que ho requerisquen.

Unitats didàctiques i temporalització

Es treballarà per blocs i no per unitats didàctiques , ja que els alumnes aprofundiran més en aquelles qüestions que consideren d'interès per a la trajectòria 

professional que s'han marcat, i els agrupaments entre alumnes correspondrà a eixos interessos. 

Tots aprendran tot, ja que exposaran a la resta les seues investigacions , i hi haurà mecanismes per a avaluar  que la resta del grup ho ha après.

En principi no s’estableix el nombre de sessions ja que se’n dedicaràn més o menys a cada contingut depenent dels interessos dels alumnes, al ser una

optativa s’intentarà ser flexible tant en la forma de treballar com en la profunditat en que treballem cada unitat .

Al principi del curs es farà el pla de treball tenint en conter per on van a dirigir els alumnes els estudis posteriors, amb la finalitat de treure-li el major 

profit possible a l’assignatura, intentant no deixar cap part sense treballar.

El bloc 8 del mètode científic s’abordarà durant tot el curs, conjuntament amb la resta de blocs, ja que marcarà la forma de treball del curs.

Els continguts quedem repartits en la següent manera:

1a Avaluació



Iniciarem el curs amb el documental “Del nacimiento a la vejez” per a introduir la matèria i recordar de forma superficial tots els sistemes i aparells 

estudiats en Biologia i Geologia  de 3r de l’ESO.

Treballarem el bloc 1 y 8 :

➢ Es realitzaran treballs d’investigació bibliogràfica on cada grup s’aprofundirà un teixit humà , posteriorment per grups exposaràn lo après a la 

resta de la classe. 

➢ En cada exposició aniran completant una taula on quedarà reflexada la informació de les exposicions del teixits.

➢ Es realitzaran pràctiques al laboratori de citologia i histologia on els alumnes faran preparacions de teixits que posteriorment i els miraran al 

microscopi.Realitzarem talls del seguents teixits: epitelial, adipós, muscular, conjuntiu i sanguinis.També es faran les següents pràctiques: 

Disecció de cuixa de pollastre per a observar a ull nu la disposició dels diversos teixits en un òrgan, pràctica de l’estructura i composició dels 

ossos.

➢ Realitzaran i entregaran informes de les pràctiques realitzades.

➢ Finalment faran una prova de visu de  teixits humans.

2a avaluació 

➢ Es realitzaran els debats : cada 2 grups prepararan un mateix tema de debat, on prèviament hauran elaborat arguments tant a favor com en 

contra per  poder defensar qualsevol de les postures. Els temes de debat s’acordaran conjuntament amb el departament de castellà i podran 

ser de qualsevol dels blocs de materia d’aquesta assignatura.

➢ Treball experimental on aprendran tècniques de laboratori emprades en bioquímica i que corresponen a continguts del bloc 5 de nutrició i 

metabolisme com: Detecció dels diferents nutrients,anàlisi d’aliments, pH…

➢ Realitzaran i entregaran informes de les pràctiques

Es treballaran el bloc 5 i 8, i den els debats continguts d’altres blocs que encara estan per determinar.

3a avaluació 

En aquesta avaluació treballarem en nivells d’organització superiors: òrgans, aparells i sistemes, corresponents als blocs 2, 3, 4, 6 i 7 de l’assignatura



➢ Cada grup realitzarà un  treball d’investigació bibliogràfica de sobre l´òrgan o aparells que trie, aprofundint en la seua anatomia i fisiologia així 

com en les principals malalties que el poden afectar, la prevenció i la cura.

➢ S’exposaran a la resta, que haurà d’anar completant un qüestionari amb la informació.

➢ Es realitzaran pràctiques relacionades amb els nivells treballats: dissecció òrgans ( cor,cervell, pulmons, ulls, renyons…) , pràctiques sobre els 

òrgans del sentits, pràctiques sobre la resposta motora...

6.4. PROGRAMACIÓN SEGUNDO BACHILLERATO. BIOLOGÍA 

  

Objetivos generales para la Biología.

En Bachillerato, la Biología tiene como objetivo fundamental favorecer y fomentar la formación científica del alumnado. La materia contribuye a
consolidar el método científico como herramienta habitual de trabajo, con lo que ello conlleva de estímulo de su curiosidad, capacidad de razonar,
planteamiento de hipótesis y diseños experimentales, interpretación de datos y resolución de problemas, haciendo que este alumnado alcance las
competencias necesarias para seguir estudios posteriores. 

- Los grandes avances y descubrimientos de la Biología, que se suceden de manera constante y continua en las últimas décadas, no solo han
posibilitado la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos y el avance de la sociedad, sino que, al mismo tiempo, han generado algunas
controversias que, por sus implicaciones de distinta naturaleza (sociales, éticas, económicas, etc.) no se pueden obviar y también son objeto de
análisis durante el desarrollo de la asignatura. Los retos de son el motor que mantiene a la investigación biológica desarrollando nuevas técnicas
de investigación en el campo de la biotecnología o de la ingeniería genética, así como nuevas ramas del conocimiento como la genómica o la
proteómica, de manera que producen continuas transformaciones en la sociedad. Estos retos abren nuevos horizontes que permiten el desarrollo
tecnológico actual.



- La Biología aporta al alumnado unos conocimientos fundamentales para su formación científica, así como unas destrezas que le permitirán seguir
profundizando a lo largo de su formación, todo ello sustentado en los conocimientos previamente adquiridos, y fortalecer su formación cívica
como un ciudadano libre y responsable.

   Contenidos

Generalidades. Bloques de contenido

El desarrollo de los contenidos de Biología 2.º de Bachillerato sigue las directrices establecidas en la actualidad por las administraciones educativas.
Los contenidos se adaptan a las capacidades del alumnado, y la profundidad con la que se han tratado permite desarrollarlos en su totalidad
durante el curso académico.

La Biología de 2.º de Bachillerato va a ser la continuación y la ampliación de aquellos contenidos que el alumnado comenzó en primer curso. En
este, la materia era Biología y Geología; ahora esta materia se escinde en dos, pero no debemos olvidar la estrecha relación que existe entre
ambas, y con otras materias del currículo. 

Los contenidos de Biología de 2.º de Bachillerato según el marco de referencia del currículo básico (R.D. 1105/2014) se estructuran en seis bloques.
El primero se centra en el estudio de la  base molecular y fisicoquímica de la vida, de la composición, estructura, propiedades fisicoquímicas y
funciones  de  las  biomoléculas,  reconociendo la  uniformidad  en  la  composición  de  la  materia  viva.  Así  mismo,  en  este  bloque  se  incluyen
procedimientos experimentales relacionados con el reconocimiento de biomoléculas,  contribuyendo al desarrollo  de habilidades,  destrezas y
actitudes científicas.

En el segundo bloque se aborda el estudio en profundidad de la célula, reconociendo a la teoría celular como gran paradigma de la biología. Se
incide en el estudio de la estructura, ultraestructura y fisiología celular, reconociendo los avances de la tecnología en los métodos de estudio de la
biología celular. En este bloque también se desarrollan las destrezas científicas mediante la realización de observaciones microscópicas y análisis
de imágenes de microscopía electrónica.

El tercer bloque se centra en el estudio de la genética y de los grandes avances científicos y tecnológicos de las últimas décadas que han permitido
desarrollar la genética molecular y la ingeniería genética, así como de las implicaciones éticas y sociales derivadas de la manipulación genética.
Además, se relaciona el estudio de la genética con el hecho evolutivo, analizando los fundamentos de otro de los grandes paradigmas de la ciencia,
la teoría de la evolución.

El cuarto bloque trata sobre los microorganismos y la biotecnología. Se analizan las características de los diferentes grupos de microorganismos y
su  relación  con  los  seres  humanos  y  otros  seres  vivos,  considerando  su  importancia  en  los  ciclos  biogeoquímicos,  relacionándolos  con  las
enfermedades infecciosas que producen y destacando las aplicaciones de la biotecnología y la microbiología en diversos campos como la industria
alimentaria, farmacéutica y en la mejora y conservación del medio ambiente.



En el quinto bloque se aborda el estudio de la inmunología, profundizando en el estudio del sistema inmune del ser humano y en sus principales
anomalías,  diferenciado entre  autoinmunidad,  hipersensibilidad  e  inmunodeficiencias.  También  se  trata  la  importancia  de  la  producción  de
vacunas y sueros, así como la donación de células, tejidos y órganos, las implicaciones éticas y sociales en este campo y las aportaciones de las
ciencias biomédicas.

El último bloque, denominado metodología científica, es común a todas las materias del área de Biología y Geología de Bachillerato. En él se
recogen las habilidades, destrezas, estrategias y actitudes propias de la metodología científica que deben desarrollar los alumnos y que deben
guiar toda la materia. Así, integrados en este bloque, aparecen contenidos y criterios de evaluación relativos a elementos competenciales que
deben impregnar toda la materia como la comprensión y expresión oral y escrita, las estrategias de aprendizaje para la búsqueda, organización y
comunicación de la información, el uso de la competencia digital en la búsqueda de información contrastada, la creación de contenidos y la
participación en intercambios  comunicativos,  la  planificación  y  gestión de proyectos,  la  organización de equipos de trabajo cooperativo,  las
competencias sociales y cívicas, etc.

En la secuenciación y el desarrollo de los distintos contenidos se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

- En Biología se describen hechos, se extraen conceptos y definiciones, para pasar, a continuación, a relacionarlos a través de principios, leyes y
teorías que expliquen los hechos observados.

- Por otro lado, todos los procesos básicos de observar,  clasificar, medir,  interpretar datos, experimentar, predecir,  etc.,  que comprenden el
método científico se han incluido a lo largo de las unidades en un apartado específico. Su desarrollo garantiza que el alumnado tenga una mejor
comprensión de la ciencia, el objetivo fundamental de este curso.

- También se ha tenido en cuenta a lo largo de las unidades el tratamiento de aspectos éticos derivados del conocimiento científico. 

Secuenciación por unidades

1. Química de la materia viva y su estudio
2.El agua y las sales minerales
3.Los glúcidos



10.Hialoplasma, citoesqueleto y estructuras no membranosas de la célula
11.Metabolismo celular y del ser vivo
12.Catabolismo aeróbico y anaeróbico
13.Anabolismo
14.Las leyes de la herencia
15.Del ADN a las proteínas
16.El ADN y la ingeniería
17.Las mutaciones y la evolución
18.La diversidad de los microorganismos 
19.Los microorganismos en la biosfera
20.Defensa del organismo frente a la infección
21.Inmunología y enfermedad

Contenidos relacionados con los criterios de evaluación, estándares de aprendizaje y competencias clave 

Bloque 1: La base molecular y fisicoquímica de la vida. 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Los componentes químicos de la célula.

Bioelementos: tipos, propiedades y funciones.

Las moléculas e iones inorgánicos: el agua y las sales minerales. 
Estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones del agua en los 
seres vivos. Funciones biológicas de las sales minerales disueltas y 
precipitadas. Equilibrio intracelular: el pH y los sistemas tampón en el 
organismo. Fisicoquímica de las dispersiones acuosas. Disoluciones y 
dispersiones coloidales. Difusión, ósmosis y diálisis.

Las moléculas orgánicas. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos:

BL1.1. Reconocer las características fisicoquímicas de los bioelementos 
que han determinado su presencia en los seres vivos, clasificarlos y 
relacionarlos con su función biológica.

BL1.2. Argumentar la importancia del agua y las sales minerales para 
los seres vivos, teniendo en cuenta su estructura y propiedades 
fisicoquímicas, explicar el funcionamiento de los sistemas 
amortiguadores de pH en los organismos, reconociendo su importancia
para el mantenimiento de la vida, y contrastar los procesos de difusión,
ósmosis y diálisis, relacionándolos con la concentración salina de las 
células y la naturaleza semipermeable de las membranas.
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composición química, clasificación, estructura, propiedades 
fisicoquímicas y funciones biológicas. Nucleótidos energéticos, 
mediadores y coenzimas. Enzimas o catalizadores biológicos: concepto 
y función. Vitaminas: concepto, función y clasificación.

Técnicas de estudio de los componentes químicos de la célula. Diseño y
realización de experiencias de reconocimiento de biomoléculas.

BL1.3. Reconocer los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, 
diferenciar su composición química, sus propiedades fisicoquímicas y 
su estructura, identificando los tipos de monómeros que las forman y 
los enlaces que los unen, para relacionarlas con sus funciones y su 
localización.

BL1.4. Explicar la función biocatalizadora de los enzimas, reconociendo 
su importancia biológica, y relacionar su naturaleza proteica con sus 
modos de acción.

BL1.5. Identificar los tipos de vitaminas y reconocer su importancia 
biológica, asociando su déficit con algunas enfermedades carenciales.

BL1.6. Describir técnicas de estudio de los componentes químicos de 
las células, valorando su contribución al avance de la experimentación 
biológica, y diseñar y realizar procedimientos experimentales para el 
reconocimiento de los componentes químicos de los seres vivos.

CMCT
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Estándares de aprendizaje

1.  Describe técnicas instrumentales y métodos físicos y químicos que permiten el aislamiento de las diferentes moléculas y su contribución al 
gran avance de la experimentación biológica.

2. Clasifica los tipos de bioelementos relacionando cada uno de ellos con su proporción y función biológica. 
3. Discrimina los enlaces químicos que permiten la formación de moléculas inorgánicas y orgánicas presentes en los seres vivos
4. Relaciona la estructura química del agua con sus funciones biológicas.
5. Distingue los tipos de sales minerales, relacionando composición con función.
6. Contrasta los procesos de difusión, ósmosis y diálisis, interpretando su relación con la concentración salina de las células
7.  Reconoce y clasifica los diferentes tipos de biomoléculas orgánicas, relacionando su composición química con su estructura y su función.
8. Diseña y realiza experiencias identificando en muestras biológicas la presencia de distintas moléculas orgánicas. 
9. Contrasta los procesos de diálisis, centrifugación y electroforesis interpretando su relación con las biomoléculas orgánicas.
10. Identifica los monómeros y distingue los enlaces químicos que permiten la síntesis de las macromoléculas: enlaces O-glucosídico, enlace éster,

enlace peptídico, O-nucleósido.
11. .Describe la composición y función de las principales biomoléculas orgánicas.
12. . Contrasta el papel fundamental de los enzimas como biocatalizadores, relacionando sus propiedades con su función catalítica

Organización de los contenidos del bloque 1 por unidades didácticas 

Unidad 1.-Química de la materia viva y su estudio

Los componentes químicos de la célula.

Bioelementos: tipos, propiedades y funciones.

Métodos de investigación en biología celular. Microscopía óptica y electrónica. Centrifugación, cromatografía y electroforesis.

Unidad 2.- El agua y las sales minerales

Las moléculas e iones inorgánicos: el agua y las sales minerales. Estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones del agua en los seres vivos. 
Funciones biológicas de las sales minerales disueltas y precipitadas. Equilibrio intracelular: el pH y los sistemas tampón en el organismo. Fisicoquímica 
de las dispersiones acuosas. Disoluciones y dispersiones coloidales. Difusión, ósmosis y diálisis.



Unidad 3.-Glúcidos

Las moléculas orgánicas. Glúcidos: composición química, clasificación, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas. 

Unidad 4 .-Lípidos

Las moléculas orgánicas.Lípidos,: composición química, clasificación, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas

Unidad 5  .- Aminoàcidos y proteínas

Las moléculas orgánicas.Proteínas: composición química, clasificación, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas

Unidad  6 .- Nucleótidos y ácidos nucleicos

Las moléculas orgánicas. Ácidos nucleicos: composición química, clasificación, estructura, propiedades fisicoquímicas y funciones biológicas.

Nucleótidos energéticos, mediadores y coenzimas. Enzimas o catalizadores biológicos: concepto y función. Vitaminas: concepto, función y 
clasificación.

Bloque 2: La célula viva. Morfología, estructura y fisiología celular. 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Métodos de investigación en biología celular. Microscopía óptica y 
electrónica. Centrifugación, cromatografía y electroforesis.

Teoría celular. Origen y evolución celular. Teoría endosimbiótica.

Organización celular. Células procariotas y eucariotas. Diversidad de 
las células eucariotas: células animales y vegetales. Diferencias 
fisiológicas y estructurales. Estructura y función de los orgánulos 
celulares.

BL2.1. Reconocer métodos de estudio en biología celular, realizar y 
observar preparaciones de microscopía óptica y buscar en internet e 
interpretar imágenes de microscopía electrónica.

BL2.2. Analizar los principios de la teoría celular, que establece los 
fundamentos de la Biología, y describir las analogías y diferencias 
estructurales de las células procariotas y eucariotas, interpretando las 
relaciones evolutivas entre ellas.
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Las membranas. Composición y estructura. Intercambio de 
sustancias. Reconocimiento celular.

El núcleo interfásico. Membrana y poros nucleares. Estructura de la 
cromatina. El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células 
animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la 
reproducción sexual. Importancia en la evolución de los seres vivos.

Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de 
regulación. El ATP como quantum de energía celular.

Respiración celular. Significado biológico. Diferencias entre las vías 
aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso 
respiratorio. Fermentaciones y aplicaciones industriales.

Fotosíntesis. Importancia biológica. Localización celular de las 
diferentes fases. Flujos de electrones cíclico y lineal. Ciclo de Calvin. 
Sustratos y productos. Rendimiento energético.

Quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos.

BL2.3. Representar la estructura de los orgánulos celulares, describir la 
función que desempeñan y asociar las diferencias estructurales entre 
células animales y vegetales con sus diferencias metabólicas y 
fisiológicas.

BL2.4. Describir la composición y estructura de las membranas 
celulares, distinguir los diferentes métodos de intercambio de 
sustancias entre el interior y el exterior celular y destacar su función en
el reconocimiento y la organización pluricelular, argumentando su 
importancia biológica.

BL2.5. Interpretar la estructura del núcleo interfásico, diferenciar las 
fases del ciclo celular, distinguir los tipos de división celular, 
describiendo los acontecimientos que ocurren en cada fase de los 
mismos, y relacionar la meiosis con la reproducción sexual, la 
variabilidad genética y la evolución.

BL2.6. Diferenciar los procesos de catabolismo y anabolismo, 
estableciendo la relación entre ambos, e interpretar los intercambios 
energéticos asociados a ellos, justificando la función del ATP como 
transportador de la energía libre.
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BL2.7. Reconocer las fases de la respiración celular, identificando rutas,
enzimas, productos iniciales y finales, así como su localización en las 
estructuras celulares, y comparar el rendimiento energético de la 
combustión de diferentes moléculas orgánicas.

BL2.8. Diferenciar la vía respiratoria aerobia de la anaerobia, 
comparando su rendimiento energético, y valorar la importancia de las 
aplicaciones industriales de las fermentaciones.

BL2.9. Analizar los diferentes procesos que tienen lugar en cada fase de
la fotosíntesis, localizarlos a nivel subcelular, y evaluar el balance global
de materia y energía, justificando su importancia biológica individual y 
global para el mantenimiento de la vida en la Tierra.

BL2.10. Analizar el proceso de la quimiosíntesis, argumentando la 
importancia biológica de los organismos quimiosintéticos.
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Estándares de aprendizaje

1. Compara una célula procariota con una eucariota, identificando los orgánulos citoplasmáticos presentes en ellas
2. Esquematiza los diferentes orgánulos citoplasmáticos, reconociendo sus estructuras. 



3. Analiza la relación existente entre la composición química, la estructura y la ultraestructura de los orgánulos celulares y su función. Identifica 
las fases del ciclo celular explicitando los principales procesos que ocurren en cada una ellas.

4.  Reconoce en distintas microfotografías y esquemas las diversas fases de la mitosis y de la meiosis indicando los acontecimientos básicos que 
se producen en cada una de ellas. EA.2.4.2. Establece las analogías y diferencias más significativas entre mitosis y meiosis.

5. Resume la relación de la meiosis con la reproducción sexual, el aumento de la variabilidad genética y la posibilidad de evolución de las 
especies. 

6. Compara y distingue los tipos y subtipos de transporte a través de las membranas explicando detalladamente las características de cada uno 
de ellos.

7. Define e interpreta los procesos catabólicos y los anabólicos, así como los intercambios energéticos asociados a ellos. 
8. Sitúa, a nivel celular y a nivel de orgánulo, el lugar donde se producen cada uno de estos procesos, diferenciando en cada caso las rutas 

principales de degradación y de síntesis y los enzimas y moléculas más importantes responsables de dichos procesos.
9. Contrasta las vías aeróbicas y anaeróbicas estableciendo su relación con su diferente rendimiento energético. 
10. Valora la importancia de las fermentaciones en numerosos procesos industriales reconociendo sus aplicaciones
11. Identifica y clasifica los distintos tipos de organismos fotosintéticos..
12. Localiza a nivel subcelular donde se llevan a cabo cada una de las fases destacando los procesos que tienen lugar
13. Reconoce la importancia biológica de la fotosíntesis para el mantenimiento de la vida en la Tierra.
14. Valora el papel biológico de los organismos quimiosintéticos.

Organización de los contenidos del bloque 2 por unidades didácticas 

Unidad 7  .-La célula. El núcleo

Teoría celular. Origen y evolución celular. Teoría endosimbiótica.

Organización celular. Células procariotas y eucariotas. Diversidad de las células eucariotas: células animales y vegetales. Diferencias fisiológicas y 
estructurales. Estructura y función de los orgánulos celulares.

El núcleo interfásico. Membrana y poros nucleares. Estructura de la cromatina

Unidad 8.- Reproducción celular

El ciclo celular. La división celular. La mitosis en células animales y vegetales. La meiosis. Su necesidad biológica en la reproducción sexual. 
Importancia en la evolución de los seres vivos.



Unidad 9  .-La membrana plasmática y orgánulos membranosos

Las membranas. Composición y estructura. Intercambio de sustancias. Reconocimiento celular.
Estructura y función de los orgánulos celulares

Unidad 10.- Hialoplasma, citoesqueleto y estructuras no membranosas de la célula
Estructura y función de estructuras y orgánulos celulares

Unidad 11.Metabolismo celular y del ser vivo

Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Aspectos energéticos y de regulación. El ATP como quantum de energía celular.

Unidad 12.Catabolismo aeróbico y anaeróbico

Respiración celular. Significado biológico. Diferencias entre las vías aeróbica y anaeróbica. Orgánulos celulares implicados en el proceso respiratorio. 
Fermentaciones y aplicaciones industriales.

Unidad 13.- Anabolismo
Fotosíntesis. Importancia biológica. Localización celular de las diferentes fases. Flujos de electrones cíclico y lineal. Ciclo de Calvin. Sustratos y 
productos. Rendimiento energético.

Quimiosíntesis. Organismos quimiosintéticos.

Bloque 3: Genética y evolución. 

Contenidos Criterios de evaluación CC

Genética molecular. Historia de los avances en genética molecular 
como fruto de la investigación a lo largo de los siglos XX y XXI.

BL3.1. Describir la estructura y composición química del ADN y analizar 
su función como portador de la información genética.
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Identificación del ADN como portador de la información genética. 
Concepto de gen.

Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el 
proceso replicativo en eucariotas y procariotas. Enzimas implicados.

El ARN. Tipos y funciones.

La expresión de los genes. Transcripción y traducción en procariotas y 
eucariotas. Enzimas implicados. Maduración del ARN en eucariotas. 
Control de la expresión génica en procariotas y eucariotas. 
Transcripción inversa. El código genético.

Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer.

Ingeniería genética. Técnicas. Principales líneas de investigación: 
organismos modificados genéticamente, ingeniería genética y 
medicina, clonación. El Proyecto Genoma Humano. Repercusiones 
sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.

Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Genes 
ligados. Herencia poligénica y alelismo múltiple. Determinación del 
sexo. Herencia ligada al sexo e influida por el sexo.

Evidencias de la evolución. Antecedentes históricos de la teoría 
darwinista. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la 
evolución. Teoría de equilibrios puntuados. Evolución y biodiversidad. 
Genética de poblaciones. Adaptación, especiación y extinción como 
fenómenos evolutivos.

BL3.2. Reconocer las etapas de la replicación, identificar los principales 
enzimas implicados en ella, comparar su desarrollo en eucariotas y 
procariotas e interpretar esquemas del proceso.

BL3.3. Diferenciar las características de los distintos tipos de ARN y la 
función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción, 
traducción y control de la expresión génica.

BL3.4. Reconocer las etapas de la transcripción y la traducción, 
identificar los principales enzimas, explicar los mecanismos de control 
de la expresión génica e interpretar esquemas de los procesos, 
comparándolos en eucariotas y procariotas.

BL3.5. Identificar las características fundamentales del código genético 
y aplicar dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética 
molecular.

BL3.6. Definir el concepto de mutación, distinguir los principales tipos y
agentes mutagénicos y analizar la relación entre mutación y cáncer, 
evaluando los riesgos de algunas sustancias como agentes mutagénicos
para fomentar los hábitos de vida saludables.

BL3.7. Reconocer los avances más recientes en el ámbito de la 
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ingeniería genética, analizar las técnicas y sus aplicaciones, y debatir las
implicaciones éticas y sociales para adquirir una actitud crítica y 
fundamentada al respecto.

BL3.8. Formular los principios de genética mendeliana y aplicarlos en la 
resolución de problemas de transmisión de caracteres autosómicos y 
de herencia ligada e influida por el sexo.

BL3.9. Analizar los fundamentos de las teorías evolucionistas 
formuladas a lo largo de la historia y argumentar los principios de la 
teoría darwinista y neodarwinista para justificar el origen de la 
biodiversidad actual, teniendo en cuenta la continua revisión de la 
ciencia.

BL3.10. Distinguir tipos de especiación, analizando los factores que 
posibilitan la segregación de una especie original en dos especies 
diferentes.
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Estándares de aprendizaje

1. Describe la estructura y composición química del ADN, reconociendo su importancia biológica como molécula responsable del 
almacenamiento, conservación y transmisión de la información genética.

2. Diferencia las etapas de la replicación e identifica los enzimas implicados en ella
3. Establece la relación del ADN con el proceso de la síntesis de proteínas..
4. Diferencia los tipos de ARN, así como la función de cada uno de ellos en los procesos de transcripción y traducción. 
5. Reconoce las características fundamentales del código genético aplicando dicho conocimiento a la resolución de problemas de genética 

molecular
6. Interpreta y explica esquemas de los procesos de replicación, transcripción y traducción.
7. Resuelve ejercicios prácticos de replicación, transcripción y traducción, y de aplicación del código genético.



8. Identifica, distingue y diferencia los enzimas principales relacionados con los procesos de transcripción y traducción.
9. Describe el concepto de mutación estableciendo su relación con los fallos en la transmisión de la información genética
10. Clasifica las mutaciones identificando los agentes mutagénicos más frecuentes.
11. Asocia la relación entre la mutación y el cáncer, determinando los riesgos que implican algunos agentes mutagénicos.
12. Resume y realiza investigaciones sobre las técnicas desarrolladas en los procesos de manipulación genética para la obtención de organismos 

transgénicos.
13. Reconoce los descubrimientos más recientes sobre el genoma humano y sus aplicaciones en ingeniería genética valorando sus implicaciones 

éticas y sociales
14.  Analiza y predice aplicando los principios de la genética mendeliana, los resultados de ejercicios de transmisión de caracteres autosómicos, 

caracteres ligados al sexo e influidos por el sexo
15. Ilustra la relación entre mutación y recombinación, el aumento de la diversidad y su influencia en la evolución de los seres vivos.
16. Distingue tipos de especiación, identificando los factores que posibilitan la segregación de una especie original en dos especies diferentes

Organización  de los contenidos del bloque 3 por unidades didácticas 

Unidad 14.- Las leyes de la herencia

Genética mendeliana. Teoría cromosómica de la herencia. Genes ligados. Herencia poligénica y alelismo múltiple. Determinación del sexo. Herencia 
ligada al sexo e influida por el sexo.

Unidad 15.- Del ADN a las proteínas

Identificación del ADN como portador de la información genética. Concepto de gen.

Replicación del ADN. Etapas de la replicación. Diferencias entre el proceso replicativo en eucariotas y procariotas. Enzimas implicados.

El ARN. Tipos y funciones.

La expresión de los genes. Transcripción y traducción en procariotas y eucariotas. Enzimas implicados. Maduración del ARN en eucariotas. Control de 
la expresión génica en procariotas y eucariotas. Transcripción inversa. El código genético.



Unidad 16..-El ADN y la ingeniería

Genética molecular. Historia de los avances en genética molecular como fruto de la investigación a lo largo de los siglos XX y XXI.

Ingeniería genética. Técnicas. Principales líneas de investigación: organismos modificados genéticamente, ingeniería genética y medicina, clonación. El
Proyecto Genoma Humano. Repercusiones sociales y valoraciones éticas de la manipulación genética.

Unidad 17.-Las mutaciones y la evolución
Las mutaciones. Tipos. Los agentes mutagénicos. Mutaciones y cáncer

Evidencias de la evolución. Antecedentes históricos de la teoría darwinista. Darwinismo y neodarwinismo: la teoría sintética de la evolución. Teoría de
equilibrios puntuados. Evolución y biodiversidad. Genética de poblaciones. Adaptación, especiación y extinción como fenómenos evolutivos.

Bloque 4: El mundo de los microorganismos y sus aplicaciones. Biotecnología. 

Contenidos Criterios de evaluación CC



Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con 
organización celular: bacterias, hongos microscópicos, protozoos, algas 
microscópicas. Virus y otras formas acelulares.

Métodos de estudio de los microorganismos: cultivo, aislamiento, 
esterilización e identificación.

Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.

Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. 
Resistencia a antibióticos.

Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos 
industriales: productos elaborados por biotecnología. Biotecnología 
ambiental: biorremediación, biodegradación y biocombustibles.

BL4.1. Clasificar los distintos tipos de microorganismos en función su 
organización celular y describir las características estructurales y 
funcionales de cada grupo.

BL4.2. Identificar métodos de cultivo, aislamiento, esterilización e 
identificación de microorganismos para la experimentación biológica.

BL4.3. Analizar la importancia de los microorganismos en los ciclos 
biogeoquímicos, justificando su utilización biotecnológica en procesos 
industriales y de mejora del medioambiente.

BL4.4. Relacionar los microorganismos patógenos más frecuentes con 
las enfermedades que originan, argumentando la importancia del uso 
adecuado de medicamentos. 

BL4.5. Evaluar las aplicaciones de la biotecnología, la microbiología y la 
ingeniería genética en industrias como la alimentaria y la farmacéutica, 
y en la mejora y conservación del medio ambiente.
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Organización  de los contenidos del bloque 4 por unidades didácticas 

Unidad 18.La diversidad de los microorganismos 



Microbiología. Concepto de microorganismo. Microorganismos con organización celular: bacterias, hongos microscópicos, protozoos, algas 
microscópicas. Virus y otras formas acelulares.

Métodos de estudio de los microorganismos: cultivo, aislamiento, esterilización e identificación.

Unidad 19.Los microorganismos en la biosfera

Los microorganismos en los ciclos biogeoquímicos.

Los microorganismos como agentes productores de enfermedades. Resistencia a antibióticos.

Biotecnología. Utilización de los microorganismos en los procesos industriales: productos elaborados por biotecnología. Biotecnología ambiental: 
biorremediación, biodegradación y biocombustibles.

Bloque 5: La autodefensa de los organismos. La inmunología y sus aplicaciones. Curso 2º Bachillerato

Contenidos Criterios de evaluación CC

Evolución del concepto de inmunidad. El sistema inmunitario. Tipos de 
inmunidad.

Las defensas inespecíficas. Barreras primarias. Respuesta inmune 
inespecífica: inflamación, fagocitosis y sistema del complemento.

La inmunidad específica. Características. Órganos del sistema 
inmunitario. Células específicas. Tipos de inmunidad específica: celular 
y humoral.

La respuesta inmunitaria. Respuesta inmune primaria y secundaria. 
Memoria inmunológica. 

Mecanismos de acción de la respuesta inmune humoral y celular. 

BL5.1. Reconocer el concepto actual de inmunidad, distinguiendo entre
inmunidad inespecífica y específica.

BL5.2. Describir las barreras primarias y explicar el proceso de 
respuesta inmune inespecífica, analizando las características y 
mecanismos de acción de las células y moléculas implicadas.

BL5.3. Discriminar entre respuesta inmune primaria y secundaria, 
reconociendo la importancia de la memoria inmunológica, distinguir las
características y los mecanismos de acción de las distintas células y 
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Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Tipos de 
inmunoglobulinas. Formas de acción. Teoría de la selección clonal.

Anomalías del sistema inmunitario: autoinmunidad, hipersensibilidad e
inmunodeficiencias. El VIH y sus efectos en el sistema inmunitario. 
Contagio y prevención. Sistema inmunitario y cáncer.

Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. 
Importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. 
Anticuerpos monoclonales e ingeniería genética.

El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Tipos de 
trasplantes. Implicaciones éticas sobre la donación y el trasplante de 
células, tejidos y órganos.

moléculas implicadas en la respuesta inmune humoral y celular, 
representando la estructura de los anticuerpos, clasificándolos y 
diferenciando los tipos de reacción antígeno-anticuerpo.

BL5.4. Diferenciar las causas de las principales anomalías del sistema 
inmune y relacionarlas con algunas de las patologías más frecuentes, 
entre ellas el cáncer, así como con sus efectos sobre la salud y su 
posible prevención y tratamiento.

BL5.5. Reconocer las características del VIH, su ciclo de desarrollo y vías
de transmisión y de prevención del SIDA, considerando la dimensión 
social de esta enfermedad y la no discriminación por motivos de salud.

BL5.6. Discriminar los mecanismos de acción de vacunas y sueros para 
potenciar la inmunidad, argumentando los avances de la inmunología e
ingeniería genética en la mejora de la salud.

BL5.7. Clasificar los tipos de trasplantes, describir los problemas 
asociados a los mismos, identificando las células y moléculas que 
actúan en el rechazo, y debatir las implicaciones éticas y sociales en 
este campo.
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Estándares de aprendizaje

1.  Clasifica los microorganismos en el grupo taxonómico al que pertenecen
2.  Analiza la estructura y composición de los distintos microorganismos, relacionándolas con su función. 
3.  Reconoce y explica el papel fundamental de los microorganismos en los ciclos geoquímicos.
4.  Relaciona los microorganismos patógenos más frecuentes con las enfermedades que originan.
5.  Analiza la intervención de los microorganismos en numerosos procesos naturales e industriales y sus numerosas aplicaciones.
6.  Reconoce e identifica los diferentes tipos de microorganismos implicados en procesos fermentativos de interés industrial.
7.  Valora las aplicaciones de la biotecnología y la ingeniería genética en la obtención de productos farmacéuticos, en medicina y en 

biorremediación para el mantenimiento y mejora del medio ambiente
8. Analiza los mecanismos de autodefensa de los seres vivos identificando los tipos de respuesta inmunitaria.
9.  Describe las características y los métodos de acción de las distintas células implicadas en la respuesta inmune.
10.  Compara las diferentes características de la respuesta inmune primaria y secundaria.
11.  Define los conceptos de antígeno y de anticuerpo, y reconoce la estructura y composición química de los anticuerpos.
12.  Destaca la importancia de la memoria inmunológica en el mecanismo de acción de la respuesta inmunitaria asociándola con la síntesis de 

vacunas y sueros
13.  Resume las principales alteraciones y disfunciones del sistema inmunitario, analizando las diferencias entre alergias e inmunodeficiencias
14. Describe el ciclo de desarrollo del VIH.
15. Clasifica y cita ejemplos de las enfermedades autoinmunes más frecuentes, así como sus efectos sobre la salud.
16.  Reconoce y valora las aplicaciones de la inmunología e ingeniería genética para la producción de anticuerpos monoclonales.
17. Describe los problemas asociados al trasplante de órganos identificando las células que actúan.
18. Clasifica los tipos de trasplantes, relacionando los avances en este ámbito con el impacto futuro en la donación de órganos

Organización  de los contenidos del bloque 5 por unidades didácticas 

Unidad 20.Defensa del organismo frente a la infección

Evolución del concepto de inmunidad. El sistema inmunitario. Tipos de inmunidad.

Las defensas inespecíficas. Barreras primarias. Respuesta inmune inespecífica: inflamación, fagocitosis y sistema del complemento.

La inmunidad específica. Características. Órganos del sistema inmunitario. Células específicas. Tipos de inmunidad específica: celular y humoral.



La respuesta inmunitaria. Respuesta inmune primaria y secundaria. Memoria inmunológica. 

Mecanismos de acción de la respuesta inmune humoral y celular. Antígenos y anticuerpos. Estructura de los anticuerpos. Tipos de inmunoglobulinas. 
Formas de acción. Teoría de la selección clonal.

Unidad 21.Inmunología y enfermedad

Anomalías del sistema inmunitario: autoinmunidad, hipersensibilidad e inmunodeficiencias. El VIH y sus efectos en el sistema inmunitario. Contagio y 
prevención. Sistema inmunitario y cáncer.

Inmunidad natural y artificial o adquirida. Sueros y vacunas. Importancia en la lucha contra las enfermedades infecciosas. Anticuerpos monoclonales e
ingeniería genética.

El trasplante de órganos y los problemas de rechazo. Tipos de trasplantes. Implicaciones éticas sobre la donación y el trasplante de células, tejidos y 
órganos.

Bloque 6: Metodología científica. 

Contenidos Criterios de evaluación CC



El conocimiento científico como actividad humana en continua 
evolución y revisión vinculado a las características de la sociedad en 
cada momento histórico.

Contribución de la ciencia a la mejora de la calidad de vida y a la 
adquisición de actitudes críticas en la toma de decisiones 
fundamentadas ante los problemas de la sociedad.

Características básicas de la metodología científica.

Utilización del lenguaje científico en la comprensión de informaciones y
datos, la comunicación de las propias ideas, la discusión razonada y la 
argumentación sobre problemas de carácter científico.

Búsqueda, selección, registro e interpretación de información de 
carácter científico en diversas fuentes actualizadas y rigurosas en la 
materia utilizando tecnologías de la información y la comunicación.

Identificación de preguntas y planteamiento de problemas que puedan 
responderse mediante investigación científica, formulación de 
hipótesis, contrastación y puesta a prueba a través de la 
experimentación.

Aplicación de procedimientos experimentales, control de variables, 
toma y representación de datos, análisis e interpretación de los 
mismos.

Manejo cuidadoso de los materiales e instrumentos básicos del 
laboratorio y respeto por las normas de seguridad en el mismo.

Elaboración de conclusiones, redacción de informes y comunicación de 
resultados.

Aplicación de las pautas del trabajo científico en la planificación y 

BL6.1. Justificar la influencia de la ciencia en las actividades humanas y 
en la forma de pensar de la sociedad en diferentes épocas, demostrar 
curiosidad y espíritu crítico hacia las condiciones de vida de los seres 
humanos, así como respecto a la diversidad natural y cultural y a los 
problemas ambientales, realizar las tareas académicas y de la vida 
cotidiana con rigor y tomar decisiones fundamentadas ante 
actuaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología.

BL6.2. Reconocer y utilizar la terminología conceptual de la asignatura 
para interpretar el significado de informaciones sobre fenómenos 
naturales y comunicar sus ideas sobre temas de carácter científico.

BL6.3. Buscar y seleccionar información sobre temas científicos de 
forma contrastada a partir de la comprensión e interpretación de 
textos orales y escritos, continuos y discontinuos, en distintos medios 
(páginas web especializadas e instituciones científicas y de 
investigación y divulgación, revistas científicas, administraciones 
públicas con competencias en ciencia y tecnología, museos científicos, 
diarios, enciclopedias, comunidades de prácticas y redes sociales) y 
registrarla en papel o digitalmente en dispositivos informáticos y 
servicios de la red.

BL6.4. Plantear problemas relevantes como punto de partida de una 
investigación documental o experimental, formulando preguntas sobre
fenómenos naturales y proponer las hipótesis adecuadas para 
contrastarlas a través de la experimentación o la observación y la 
argumentación.

CMCT

CSC

CMCT

CCLI

CAA

CD

CCLI

CMCT

CAA



Cómo este bloque se trabaja al mismo tiempo que el resto de bloques, los estándares de aprendizaje se encuentran dispersos entre los otros bloques 
de contenidos.

   Competencias clave 

En el proyecto de Biología para 2.º de Bachillerato, tal y como sugiere la ley, se ha potenciado el desarrollo de las competencias de comunicación 
lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología; además, para alcanzar una adquisición eficaz de las 
competencias y su integración efectiva en el currículo, se han incluido actividades de aprendizaje integradas que permitirán al alumnado avanzar 
hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. Para valorar estos, serán los estándares de aprendizaje evaluables, 
como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitan graduar el 
rendimiento o el desempeño alcanzado en cada una de ellas.
La materia Biología utiliza una terminología formal que permitirá a los alumnos y a las alumnas incorporar este lenguaje y sus términos para utilizarlos
en los momentos adecuados con la suficiente propiedad. Asimismo, la comunicación de los resultados de investigaciones y otros trabajos que realicen
favorece el desarrollo de la  competencia en comunicación lingüística. Las lecturas y los debates que se llevarán a cabo en todos los temas de la
asignatura permitirán también la familiarización y uso del lenguaje científico.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología son las competencias fundamentales de la materia. Para desarrollarlas
los alumnos y las alumnas aplicarán estrategias con las que definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones,
analizar resultados, etc. Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la materia.

La competencia digital fomenta la capacidad de buscar, seleccionar y utilizar información en medios digitales, además de permitir que los alumnos y
las alumnas se familiaricen con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta la información científica (datos estadísticos,
representaciones gráficas, modelos geométricos...). La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las
ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es
un recurso útil en el campo de la biología y la geología que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

La  adquisición de la  competencia  para aprender  a  aprender se  fundamenta en esta asignatura  en el  carácter  instrumental  de muchos de los
conocimientos científicos. Al mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las dotes de observación, la iniciativa, la
creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el aprendizaje autónomo. 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como
la cooperación, la solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la adquisición de las competencias sociales y cívicas.



Asimismo, el conocimiento científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que sensibiliza de los riesgos de la ciencia y la tecnología y
permite formarse una opinión fundamentada en hechos y datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y tecnológico. 

El  método científico exige  sentido de iniciativa y  espíritu  emprendedor, ya  que desde la  formulación de una hipótesis  hasta  la  obtención de
conclusiones, se hace necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de problemas y la revisión permanente de
resultados. Esto fomenta la iniciativa personal y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias.

Esta materia también contribuye a que el alumnado desarrolle la competencia de conciencia y expresiones culturales a través de la alfabetización

científica, la cual constituye una dimensión fundamental de la cultura que permite considerar racionalmente y tomar decisiones sobre determinados

temas como la manipulación genética, el trasplante de órganos, la secuenciación del genoma humano, la conservación de la biodiversidad, etc.

    Metodología

La metodología didáctica en el Bachillerato debe favorecer la capacidad del alumnado para aprender por sí mismo, para trabajar en equipo y para
aplicar los métodos apropiados de investigación, y también debe subrayar la relación de los aspectos teóricos de las materias con sus aplicaciones
prácticas.

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de esta materia es muy importante la realización de actividades prácticas y la utilización de abundantes y
variados  documentos  científicos,  utilizando  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  para  buscar,  seleccionar,  tratar  y  transmitir
información.  

A causa de la gran cantidad de contenidos, la metodología se basa en primer lugar, en la explicación de los contenidos por parte de la profesora con
soporte audiovisual (presentaciones y vídeos explicativos) que además se les proprcionará en la plataforma digital que usemos.
También dispondrán de un libro de  texto,Biología. Línea Savia. Ed.SM que les puede servir de consulta.
Se trabajará la actualidad científica a través de artículos procedentes de diversas fuentes.  
Por otra parte, el alumno debe realizar búsquedas en internet y otros libros para ampliar la información de ciertos temas.
En cada tema se realizarán las actividades que han salido en los últimos años en la EVAU, así como otras que resultn de interés para la comprensión y
refuerzo de los contenidos.
Si el tiempo lo permite,  se realizarán experiencias prácticas en el laboratorio con el fin de afianzar los conocimientos teóricos.
Cada alumno realizará un resumen de cada tema con la finalidad de que vaya trabando los contenidos y no los deje para los días previos al examen,
además le servirán para preparar más fácilmente posteriores exámenes donde se irá acumulando la materia.A final de curso tendrá su dossier con
todos los resúmenes que ha realizado y que le servirán para preparar la prueba de selectividad.  
Si a causa de la COVID no pudieran darse todas las clases presenciales, se procedería de la misma manera con clases online.



   Medidas de atención a la diversidad

En el Bachillerato, etapa en la que las diferencias personales en capacidades específicas, motivación e intereses suelen estar bastante definidas, la
organización de la enseñanza permite que el propio alumnado resuelva esta diversidad mediante la elección de modalidades y optativas. No obstante,
existe una diversidad de alumnos y  alumnas que manifiestan intereses, motivaciones, capacidades y estilos de aprendizaje distintos. Es preciso,
entonces, tener en cuenta los estilos diferentes de aprendizaje de los alumnos y adoptar las medidas oportunas para afrontar esta diversidad.  Para
ello se realizarán diversas actividades:

- Actividades de detección de conocimientos previos:

- Repaso de las nociones ya vistas con anterioridad y consideradas necesarias para la comprensión de la unidad.

- Actividades de consolidación como realización de ejercicios apropiados y todo lo abundantes y variados que sea preciso, con el fin de afianzar los
contenidos lingüísticos, culturales y léxicos trabajados en la unidad.

- Actividades de ampliación,

- Atención individualizada cuando el alumno lo requiera, bien en horas disponibles en el centro, bien online a través de videoconferencias

Las distintas formas de agrupamiento de los alumnos y de las alumnas y su distribución en el aula también se tendrán en cuenta.  

  Recursos didácticos

Se usarán los materiales siguientes:

- Libro del alumnado para 2.º de Biología de Bachillerato.

- Web con los recursos digitales de la Editorial

- Presentaciones digitales realizadas por la profesora que se compartirán con los alumnos

- Recursos digitales: videos, gifs, imagenes, articulos...

  Temporalización

Como se tienen que impartir los  21 temas, se han de abordar 7 unidades didácticas por trimestre.



Teniendo en cuenta que se dispondrá  aproximadamente de 6 sesiones por tema, 4 se utilizarán para la explicación de los contenidos , la 5ª sesión 
para corrección de actividades más resolución de dudas dudas y la 6ª para las actividades de selectividad.

   Evaluación 

 Instrumentos de evaluación

➢ Controles escritos
➢ Memorias de las prácticas de laboratorio
➢ Realización de las actividades propuestas
➢ Observación directa del: comportamiento , actitud, asistencia, puntualidad.
➢ Resumen de cada tema

Criterios de calificación

- Conocimientos     90%  ( exámenes )
- Resumenes 10%  

En este curso la evaluación es continua y sumativa, es decir, en cada examen que se realice se preguntarán todos los contenidos impartidos hasta la 

fecha del examen. (por ejemplo, el último examen de la tercera evaluación constará de preguntas sobre contenidos impartidos en los tres trimestres).

En cada trimestre se realizarán 2 exámenes, la nota de cada evaluación viene dada por la media de la nota de estos dos exámenes.

La nota final de curso es la media de las tres evaluaciones.

Las faltas de ortografía penalizan con -0.1 puntos pudiendo retirarse hasta un punto de la nota final en cada examen 

Si se detecta a un alumno copiando en un examen , el resultado serà un 0 en ese examen.



A final de curso habrá un examen voluntario que servirá para recuperar a aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura. También podrán 

presentarse a ese examen aquellos que deseen subir nota,teniendo en cuenta que  la nota subirá como máximo 1 punto sobre la global obtenida 

durante el curso.

7. AVALUACIÓ  DE PENDENTS

L'alumnat amb assignatures pendents d'este departament realitzaran  una prova escrita el 9 de desembre de 2020, si aproven el control l’assignatura 

queda recuperada i en cas contrari tindran una nova oportunitat  per a presentant-se a  altre examen que estarà convocat per al 14 d’abril de 2021. 

Si no aproven cap d'ells  tornaran a realitzar una prova extraordinària a fi de curs (prova extraordinària).

Es contactarà amb l’alumnat implicat i se’ls informarà del tipus de prova que tindran que preparar.

8.ELEMENTS TRANSVERSALS.

Segons el Reial decret, 1105/2014, de 26 de desembre, en Educació Secundària Obligatòria, sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les 

matèries de cada etapa, la comprensió lectora, l'expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació,  

l'emprenedoria i l'educació cívica i constitucional es treballaran en totes les matèries.

A més es fa incidència en l'adopció de mesures perquè l'activitat física i la dieta equilibrada formen part del comportament juvenil. Des de l'assignatura de 

Biologia i Geologia de 3r ESO, es treballaran aquestes mesures per a afavorir una vida activa, saludable i autònoma.

8.1. FOMENT DE LA LECTURA. COMPRENSIÓ LECTORA. EXPRESSIÓ ORAL I ESCRITA.

Segons el que contempla l'article 15.2 del Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, a fi de promoure l'hàbit de la lectura, es dedicarà un temps en la             

pràctica docent de totes les matèries.



Des de l'Assignatura de Biologia i Geologia, es fomentarà la lectura i  la comprensió lectora perquè és una de les eines fonamentals per a l'estudi de les Ciències 

Naturals. Per a això en totes les unitats didàctiques es:

- Es llegiran els continguts de les unitats entre tots els alumnes del grup, amb això els alumnes treballaran la lectura i l'expressió oral.  Es farà incidència en la 

importància de respectar les diferents maneres de llegir de cada company del grup així com les seues dificultats. 

- Es fomentarà la lectura de notícies científiques de revistes i periòdics, o de pàgines web. Això ajudarà l'alumne a comprendre una part important de la 

metodologia científica, com és el tractament de la informació bibliogràfica i aprendre vocabulari científic.

-Es col·locarà un panell davant del departament de Ciències Naturals, on periòdicament els alumnes podran llegir notícies actuals, articles de revistes, projectes 

que estiguen desenvolupant els companys en classe de Ciències, documentals, pel·lícules....

Amb aquest panell volem fomentar la divulgació científica més enllà dels continguts formals i  acostar la ciència a la vida quotidiana dels nostres alumnes, així 

com visibilitzar les Ciències Naturals dins del nostre centre. 

- Es recomanaran llibres de contingut científic o novel·les relacionats amb la literatura científica, com a activitats d'ampliació i reforç. A més de fomentar l'ús de 

la biblioteca.

Quant a l'expressió escrita, aquesta es desenvoluparà al llarg de tot el curs amb la presentació del quadern d'activitats, informes de pràctiques, informes dels 

treballs d’investigació bibliogràfica, treballs d'ampliació, exàmens…

L'expressió oral és molt important en la vida diària i la presentació de treballs davant del grup serà un moment idoni perquè els alumnes puguen expressar-se 

en públic i desenvolupar les habilitats lingüístiques adequades.

8.2. COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL. TECNOLOGIES  DE LA INFORMACIÓ I DE LA  COMUNICACIÓ.

En un món tecnològic com el que vivim, les Tecnologies de la Informació i Comunicació són eines fonamentals en el treball científic, no sols  per a la 

comunicació sinó també per al tractament i presentació de les dades i conclusions dels projectes d'investigació o estudis científics, i la seua difusió.



En els mesos que vam quedar confinats a casa el curs passat, la tecnologia informàtica ens va ajudar a reconnectar amb els nostres alumnes i continuar 

treballant mitjançant plataformes digitals i les videoconferències

Des de l'assignatura de Biologia i Geologia, utilitzarem la tecnologia per a: treballar en projectes (es poden utilitzar tauletes si els alumnes disposen 

d'elles), exposar treballs, visualitzar documentals i pel·lícules, detectar bulos de caràcter científic, conèixer pàgines fiables...

A més  es treballarà la bona utilització dels mitjans tecnològics i les xarxes socials. És molt important que l'alumne entenga que les tecnologies de la 

informació  són eines al servei del treball científic i personal des d'una perspectiva responsable i cívica. 

Considerem, per tant, que és interessant que l'alumnat puga realitzar almenys una activitat en cadascuna de les Unitats Didàctiques utilitzant 

l'ordinador o la Tauleta com a eina de treball.

A l’inici de curs tots els alumnes hauran d’inscriures en les plataformes digitals que els indique la professora, preferentment es treballarà en aules, i es 

comprovarà que tots els alumnes saben fer ús.

8.3. EMPRENEDORIA.

Segons el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, els currículums d'Educació Secundària Obligatòria incorporaran elements curriculars orientats 

al desenvolupament i avançament de l'esperit emprenedor, a l'adquisició de competències per a la creació i desenvolupament dels diversos models d'empreses

i al foment de la igualtat d'oportunitats i del respecte a l'emprenedor i  l'empresari, així com a l'ètica empresarial. Es fomentaran les mesures  perquè l'alumnat 

participe en activitats que li permeta afermar l'esperit emprenedor i la iniciativa empresarial a partir d'aptituds com la creativitat, l'autonomia, la iniciativa, el 

treball en equip, la confiança en un mateix i el sentit crític.

Des de l'assignatura de Biologia i Geologia, tots aquests aspectes serà abordats en el desenvolupament de projectes i treballs en grup o individuals, en

els quals es tindrà molt en compte el sentit de la iniciativa i la creativitat.

D'altra banda, s'analitzaran i debatran notícies en relació a les diferents aplicacions científiques de la biotecnologia i la medicina a nivell empresarial.

  Com la tecnologia està permetent l'aparició de nombroses aplicacions mèdiques comercials, és de summa  importància desenvolupar  la bioètica i 

l'educació cívica a l'hora de prendre decisions sobre el consum d'aquestes aplicacions o crear-les.



Finalment des del punt de vista mediambiental, és important que l'alumnat conega les diferents formes d'explotació del medi natural i les seues 

conseqüències en la nostra salut (com a exemple la contaminació de l'aire). Es donarà especial atenció als conceptes de desenvolupament sostenible i petjada 

ecològica, amb la finalitat que l'alumne desenvolupe l'esperit crític amb el consum que realitza i les seues implicacions mediambientals i sanitàries.

8.4. EDUCACIÓ CÍVICA I CONSTITUCIONAL.

Segons el Reial decret 1105/2014, de 26 de desembre, es fomentarà el desenvolupament de la igualtat efectiva entre homes i dones, la prevenció de 

la violència de gènere o contra persones amb discapacitat i els valors inherents al principi d'igualtat de tracte i no discriminació per qualsevol condició 

o circumstància personal o social.

Es fomentarà l'aprenentatge de la prevenció i resolució pacífica de conflictes en tots els àmbits de la vida personal, familiar i social, així com els valors 

que sustenten la llibertat, la justícia, la igualtat, el pluralisme polític, la pau, la democràcia, el respecte als homes i dones per igual, a les persones amb 

discapacitat i el rebuig a la violència terrorista, la pluralitat, el respecte a l'Estat de dret, el respecte i consideració a les víctimes del terrorisme i la 

prevenció del terrorisme i de qualsevol mena de violència.

La programació docent ha de comprendre en tot cas la prevenció de la violència de gènere, de la violència contra les persones amb discapacitat, de la 

violència terrorista i de qualsevol forma de violència, racisme o xenofòbia, inclòs l'estudi de l'Holocaust jueu com a fet històric.

S'evitaran els comportaments i continguts sexistes i estereotips que suposen discriminació.

Els currículums incorporaran elements relacionats amb el desenvolupament sostenible i el medi ambient, els riscos d'explotació i abús sexual, l'abús i 

maltractament a les persones amb discapacitat, les situacions de risc derivades de la inadequada utilització de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació, així com la protecció davant emergències i catàstrofes.

A més es promouran accions per a la millora de la convivència i la prevenció dels accidents de trànsit, amb la finalitat que l'alumnat conega els seus 

drets i deures com a usuari de les vies, en qualitat de vianant, viatger i conductor de bicicletes o vehicles a motor, respecte les normes i senyals, i 

s'afavorisca la convivència, la tolerància, la prudència, l'autocontrol, el diàleg i l'empatia amb actuacions  adequades tendents a evitar els accidents de

trànsit i les seues seqüeles.



Des de l'assignatura de Biologia i Geologia, desenvoluparem tot l'anterior, fomentant el respecte a través d'una correcta utilització del llenguatge que 

no discrimine ni siga sexista. A través del treball cooperatiu, els alumnes aprendran a resoldre de manera pacífica, els conflictes generats per les 

diferents maneres d'abordar un tema o projecte d'investigació.

A més es treballarà dins d'algunes unitats el concepte de sexualitat, els estereotips associats, i els diferents rols associats als sexes des del respecte i la

igualtat de gènere, així com les problemàtiques associades a les addiccions (drogues, jocs d'atzar, tecnològiques…) i la seua  possible relació amb els 

accidents de trànsit per exemple.

9.- ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Les activitats complementàries aquest curs van a estar supeditades a l’evolució de la pandemia, per a evitar el risc que suposa el transport col·lectiu i

la visita a altres llocs.

En principi les de transport en autobús estan  aturades i si la situació ho permet es realitzaran.

Es proposa per aquest curs realitzar les següents  activitats:

o Eixides de camp per a la recol·lecció de mostres geològiques, botàniques o entomològiques, estudi del paisatge....Aquestes eixides

poden proposar-se en tots els nivells i es realitzaran per l’entorn del centre o les rodalies d’Ibi.

o Visita al “Clot de Galvany”, un paratge Natural protegit d’ Elx. L’eixida esta programada per a  4t d’ESO per a reconèixer un ecosistema

de zona humida.

o Visitar els centres de primària d’Ibi per fer extensius els  possibles projectes d’educació mediambiental que es realitzen en el nostre

centre

o Visita al Museu de la Biodiversitat d’Ibi per a 4t ESO, 3r PMAR i 1r de Batxillerat

o Visita al museu del joquet d’Ibi per a 3r PMAR ( activitat interdisciplinar amb el Departament de Plàstica).



o Visita a l’Institut de Neurociència de Sant Joan. Alumnes de 1r batxillerat

o Repoblació forestal en una zona propera al centre i en coordinació amb l’ajuntament d’Ibi (tots els grups).

No cal dir que totes les activitats proposades estan subjectes a possibles modificacions, en funció de l’oratge,la situació sanitària, la disponibilitat de

dates i del nombre d’alumnes interessats en la realització de les mateixes.

10.-MESURES D’ATENCIÓ A L’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES.

Aquest treball es realitzarà amb col·laboració del departament d’orientació i la psicopedagoga que ens podran orientar respecte al nivell de cada 

alumne.

En els treballs cooperatius els alumnes es podran integrar sense massa dificultats.
En el treball individual:

➢ als alumnes d’ ACI se’ls farà  l’adaptació del continguts que ells requerisquen , amb la finalitat que logren  avançar junt amb els seus 
companys.

➢ als alumnes d’ ACIS se’ls subministrarà el material que corresponga al seu nivell acadèmic sempre tenint en compte  que verse sobre els 
temes que treballen la resta del grup. 

➢ Als alumnes que van molt avançats se’ls posaran activitats i treball d’ampliació.



10.1. MESURES DE RESPOSTA EDUCATIVA PER A LA INCLUSIÓ DE l'ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT 

EDUCATIU O AMB ALUMNAT QUE REQUERISCA ACTUACIONS PER A LA COMPENSACIÓ DE LES DESIGUALTATS (MESURES 

DE NIVELL III I NIVELL IV) .

 Segons el Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenrotllen els principis d'equitat i d'inclusió en el sistema educatiu valencià, dins de 

l'àmbit escolar. El professorat ha de realitzar, com a part de l'acció docent, la detecció de barreres i necessitats per a l'aprenentatge i propiciar la participació

de l'alumnat a partir de la informació obtinguda en el mateix centre o que faciliten les famílies o els servicis sanitaris i socials. 

Les mesures que s'aplicaran a tot l'alumnat del grup-classe inclouen dins d'esta programació, activitats d'ampliació i reforç per al desenrotllament 

competencial i la prevenció de dificultats d'aprenentatge, així com actuacions transversals que fomenten la igualtat,la convivència, la salut i el benestar. 

Recordem que la línia principal d'esta programació és el foment dels hàbits saludables, que es determinen en les unitats didàctiques. I estos són elements 

fonamentals per a una bona convivència i benestar. 

A més de reforç o suport individual en el grup ordinari a càrrec del profesor/a. Agrupaments flexibles i els desdoblaments de grup que permeten el reforç 

col·lectiu a un grup d'alumnes amb dificultats. Adequació del currículum al context vital de l'alumnat. Plantejar activitats en grup, amb un repartiment de 

tasques d'acord amb les capacitats dels components, que permeta la participació de tots els alumnes."

Cal tindre en compte que es poden donar en l'alumnat situacions de malaltia, mesures de caràcter judicial o altres raons de caràcter excepcional, o que no 

puga asistir al centre educatiu. Per això, es tindrà en compte la situació d'este alumnat a l'hora de dissenyar activitats d'aprenentatge compatibles amb la 

seua situació d'acord amb les competències, els criteris d'avaluació i els estàndards d'aprenentatge.

A l'hora d'elaborar proves i activitats per a alumnes amb necessitats educatives específiques, es mantindrà comunicació directa amb l'equip d'orientació, i es

realitzaran d'acord amb el pla de treball individualitzat (PTI) . De la mateixa manera este pla ens ajudarà a elaborar les rúbriques corresponents. 

Finalment indicar que totes estes mesures han de tindre en compte els diferents temps de treball dels alumnes del grup per a desenrotllar el màxim de 

capacitats.



11.- AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT

En ella es valoraran : la planificació de l’activitat docent, el desenvolupament de la tasca docent i els resultats obtinguts per part dels estudiants.

Aquesta es durà a terme de les següents maneres:

● Trimestralment a nivell de departament es realitzarà una valoració de la pràctica docent establint una sèrie d’indicadors d’èxit.

● A final de curs es passarà a l’alumnat un qüestionari on ells valoraran la nostra tasca, posteriorment analitzarem i reflexionarem sobre la 
valoració que han fet els alumnes per a poder promoure així la millora continuada del nostre treball.

● En el projecte Roma ja s’ inclou la valoració de la pràctica docent en cadascun dels projectes realitzats.

11.1. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE A TRAVÉS DE INDICADORES DE ÉXITO.

En virtud de los dispuesto en los artículos 20.4 y 30.1 del Real Decreto 1105/2014, el profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los 

procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro.

Las propuestas de mejora que se realicen sobre la programación didáctica a partir de su evaluación deberán ser recogidas en las programaciones didácticas del 

siguiente curso escolar.

La evaluación de la práctica docente se realizará al final de cada trimestre con el fin de comprobar si se ha podido cumplir  lo programado. 

Para ello, se llevará un diario de clase en el que se contestarán las siguientes cuestiones:

1) ¿Se han desarrollado todas las unidades previstas en este trimestre?

2) En caso negativo, ¿Qué causas o circunstancias lo han impedido?



3) ¿Qué soluciones podrían plantearse para el trimestre o curso siguiente?

4) ¿Las actividades se han ajustado a las necesidades educativas y al contexto del alumnado?

5) ¿Las actividades han permitido al alumnado adquirir las competencias?

6) ¿Qué actividades no se han realizado y cuáles se han incorporado nuevas?

7) ¿Los instrumentos de evaluación han sido adecuados? 

8) ¿Se han realizado adaptaciones individuales o grupales?

9) ¿Qué aportaciones han realizado los alumnos a la práctica docente?

Además se realizará una plantilla, dónde se analizarán los resultados obtenidos  en los distintos grupos del mismo curso, para hacer un estudio comparativo 

entre ellos y  reflejar que competencias no se han adquirido suficientemente, de acuerdo con los  indicadores de éxito.

En cada una de las unidades se encuentran los indicadores de éxito que se utilizarán para evaluar el aprendizaje del alumnado y por tanto, la práctica docente.

11.1. AVALUACIÓ DE LA PRÀCTICA DOCENT A TRAVÉS D'INDICADORS D'ÈXIT.

En virtut d’allò  disposat en els articles 20.4 i 30.1 del Reial decret 1105/2014, el professorat avaluarà tant els aprenentatges de l'alumnat com els 

processos d'ensenyament i la seua pròpia pràctica docent, per al que establirà indicadors d'èxit.

Les propostes de millora que es realitzen sobre la programació didàctica a partir de la seua avaluació hauran de ser recollides en les programacions 

didàctiques del següent curs escolar.

L'avaluació de la pràctica docent es realitzarà al final de cada trimestre amb la finalitat de comprovar si s'ha pogut complir  el programat. Per a això, es

portarà un diari de classe en el que es contestaran les següents qüestions:

1) S'han desenvolupat totes les unitats previstes en aquest trimestre?



2) En cas negatiu, Quines causes o circumstàncies ho han impedit?

3) Quines solucions poden plantejar-se per al trimestre o curs següent?

4) Les activitats s'han ajustat a les necessitats educatives i al context de l'alumnat?

5) Les activitats han permès a l'alumnat adquirir les competències?

6) Quines activitats no s'han realitzat i quins s'han incorporat noves?

7) Els instruments d'avaluació han sigut adequats? 

8) S'han realitzat adaptacions individuals o grupals?

9) Quines aportacions han realitzat els alumnes a la pràctica docent?

A més es realitzarà una plantilla, on s'analitzaran els resultats obtinguts  en els diferents grups del mateix curs, per a fer un estudi comparatiu entre 

ells i  reflectir que competències no s'han adquirit prou, d'acord amb  els indicadors d'èxit.

En cadascuna de les unitats es troben els indicadors d'èxit que s'utilitzaran per a avaluar l'aprenentatge de l'alumnat i per tant, la pràctica docent.



ANNEX I 

Mesures a adoptar  per a l’ensenyament semipresencial

En aquest annex, es detallen les modificacions que es produirien en l’anterior programació, si a causa de la crisi sanitària per COVID passarem a 

classes semipresencial, en les quals els alumnes acudirien al centre la meitat de sessions i les altres les treballarien des de  casa.

Òbviament hi haurà una reducció de continguts, canvis d'estratègies metodològiques i conseqüentment canvis en els criteris d’avaluació.

A continuació es detallen per assignatura quins son els continguts que es treballarien.

Respecte a la resta d’elements de la programació ( criteris, estàndards…) com que ja venen en la programació principal relacionats amb els continguts 

corresponents, no es tornen a repetir.

3r ESO A,B, M, V -BIOLOGIA i GEOLOGIA 

● Continguts

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

- El coneixement científic com a activitat humana en contínua evolució i revisió vinculada a les característiques de la societat en cada moment 

històric.



-  Contribució de la ciència a la millora de la qualitat de vida i a l’adquisició d’actituds crítiques en la presa de decisions fonamentades davant 

dels problemes de la societat. Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia. 

- Utilització del llenguatge científic i del vocabulari específic de la matèria d’estudi en la comprensió d’informacions i dades, la comunicació de 

les pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació sobre problemes de caràcter científic.

-  Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic. 

- Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels resultats.

Bloc 2. Les persones i la salut

- Nivells d’organització general del cos humà com a ésser viu: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes.

-  La salut i la malaltia. Adquisició d’estils de vida saludable

- El consum de substàncies addictives i les seues conseqüències. Mesures de prevenció. Actitud crítica enfront del consum de drogues i d’altres 

conductes de risc. Conseqüències de l’ús prolongat de tecnologies. Aspectes addictius dels mitjans digitals. Actitud equilibrada cap a l’ús 

tecnològic. Diferencia entre món el virtual i el món real.

-  Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments. El sistema immunitari i les vacunes. Utilització del sistema sanitari.

- Nutrició, alimentació i salut. Nutrients, aliments i hàbits alimentaris saludables. Dieta equilibrada. Les funcions de nutrició. Anatomia i 

fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. Alteracions més freqüents i la seua prevenció. Hàbits de vida saludables 

relacionats. 

- Les funcions de relació. El sistema nerviós. El sistema endocrí. Els òrgans dels sentits i receptors sensorials. La interacció neuroendocrina. 

Malalties i alteracions més comunes, causes, factors de risc i mesures de prevenció. L’aparell locomotor. Hàbits posturals incorrectes. 

-  Reproducció i sexualitat. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. Respecte per les 

característiques individuals físiques, psíquiques o socials, com a factor de salut emocional. El cicle menstrual. Fecundació, embaràs i part. 

Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. 

-  Hàbits saludables d’higiene sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual.. 

- Igualtat entre homes i dones. Prevenció de conductes discriminatòries i de violència de gènere

Bloc 3. Els ecosistemes

- Estructura de l’ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i les seues relacions.



-  Elaboració i interpretació de cadenes i xarxes tròfiques en ecosistemes terrestres i aquàtics. 

- El sòl com a ecosistema

-  Impactes humans en els ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient

● Metodologia

En les classes presencials es realitzaran les següents tasques:

- Resolució de dubtes sobre els vídeos explicatius ( classe invertida)

- Realització d’activitats

- Correcció  de les activitats fetes a casa

- Planificació i posades en comú del treball en grup.

- Exposició de treballs

- Mostre i explicació de maquetes i models.

- Realització al laboratori de pràctiques

- Controls escrits

En les sessions  a casa, els alumnes  hauran de fer les següents activitats:

       -      Visualització de les explicacions per videoconferència de la professora

- Realització d’activitats.

- Recerca d’informació dels treballs col·laboratius

- Realització del treball grupal en documents compartits

- Preparació de presentacions digitals, models, maquetes, posters…

- Elaboració de la memòria o informe de les pràctiques realitzades al centre.

- Preparació dels controls escrits: resums, estudi, activitats de repàs ...

● Criteris d’avaluació



En aquest escenari els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

3r PMAR- ÁMBITO CIENTÍFICO
CONTENIDOS:

Los contenidos se han de impartir todos porque están ya adaptados a las características del ámbito.

METODOLOGÍA:

Se realizarán las mismas actividades que estaban programadas con la única diferencia que se trabajará principalmente de manera individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los estándares conceptuales se valorarán en un 40% y los procedimentales 40% y actitudinales en un 20%.

4t ESO A, B , V - BIOLOGIA i GEOLOGIA

● Continguts

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

- Característiques bàsiques de la metodologia científica. L’experimentació en Biologia i Geologia.
- Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic en diverses fonts.
- Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 

contrastació i posada a prova a través de l’experimentació. 

- Aplicació de procediments experimentals en laboratori, control de variables, presa i representació de les dades, anàlisi i interpretació d’estes. 

- Maneig acurat dels materials i instruments bàsics del laboratori respectant-hi les normes de seguretat.

- Aplicació de les pautes del treball científic per mitjà de la planificació i posada en pràctica d’un projecte d’investigació en equip sobre el medi natural

estudiat .

Bloc 2. Evolució de la vida



- L'ésser viu com a sistema. 

- Teoria cel·lular. La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. 

- Tipus de cèl·lules. 

- Teoria endosimbiòtica.

-  Les molècules de la vida.

- Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular. 

- Concepte de gen. 

- Expressió de la informació genètica. 

- Replicació de l’ADN, transcripció i traducció.

-  Codi genètic

- El cicle cel·lular.

- Mutacions i diversitat biològica.

- L’herència i transmissió de caràcters. Lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes senzills.

- Origen i evolució dels éssers vius.

-  Hipòtesi sobre l’origen de la vida en la Terra.

-  L’evolució i els seus mecanismes.

Bloc 3. La dinàmica de la Terra

- La Terra, un sistema en continu canvi.

- La història de la Terra. 

- L’origen de la Terra i del Sistema Solar.

- Evolució dels diferents subsistemes: geosfera, hidrosfera i atmosfera.

- Principals esdeveniments geològics i biològics.

-  Estructura i composició de la Terra.

-  Models geodinàmic i geoquímic de la seua estructura i composició.

-  La tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia. Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 



- Principals plaques litosfèriques. Tipus de límits de plaques. Moviments i fenòmens associats. Conseqüències.

- El relleu com resultat de la interacció entre els processos interns i externs del planeta. 

- Interpretació d’imatges de paisatges i realització de mapes i perfils topogràfics.

Bloc 4. Ecologia i medi ambient

 - Estructura dels ecosistemes.
 -  Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància. Amplitud ecològica .
 -  Factors biòtics. Poblacions i comunitats.
-  Dinàmica de l’ecosistema. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. Cadenes i xarxes.
 -  Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes
 - Els recursos naturals
 - L’activitat humana i el medi ambient.
 -  La superpoblació i les seues conseqüències. 
 - Els residus. Impactes ambientals.
 -  Mesures de gestió i defensa per a evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.

 Metodologia

En les classes presencials es realitzaran les següents tasques:

- Resolució de dubtes sobre els vídeos explicatius ( classe invertida)

- Realització d’activitats

- Correcció  de les activitats fetes a casa

- Planificació i posades en comú del treball en grup.

- Exposició de treballs

- Mostre i explicació de maquetes i models.

- Realització al laboratori de pràctiques

- Controls escrits



En les sessions  a casa, els alumnes  hauran de fer les següents activitats:

       -      Visualització de les explicacions per videoconferència de la professora

- Realització d’activitats.

- Recerca d’informació dels treballs col·laboratius

- Realització del treball grupal en documents compartits

- Preparació de presentacions digitals, models, maquetes, posters…

- Elaboració de la memoria o informe de les pràctiques realitzades al centre.

- lectura de textos científics.

- Preparació dels controls escrits: resums, estudi, activitats de repàs ...

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 50% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 10% restant

4t ESO B , V - CULTURA CIENTÍFICA

● Continguts
 Els continguts no van a veure´s modificats perquè en aquesta assignatura els continguts són més flexibles,  ja que es treballen en amb projectes 

d’investigació bibliogràfica, treballs experimentals… ( està indicat en la programació principal), sols afectarà a l’organització de la classe.

●  Metodologia

En les classes presencials es realitzaran les següents tasques:

- Planificació i posades en comú del treball en grup

- Crear els documents compartits

- Exposició de treballs

- Mostra i explicació de maquetes i models.

- Realització al laboratori de pràctiques



- Realització i seguiment de projectes experimentals

- Debats i posta en comú de les pel·lícules i documentals

En les sessions  a casa, els alumnes  hauran de fer les següents activitats:

       -      Recerca d’informació dels treballs col·laboratius

- Realització del treball grupal en documents compartits

- Preparació de presentacions digitals, models, maquetes, posters…

- Elaboració de la memoria o informe de les pràctiques realitzades al centre.

- lectura de textos científics.

- Disseny  i tractament de dades del treball experimental

- Visualització de pel·lícules, documentals.

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

1r BACHILLERATO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CONTENIDOS:

Los contenidos se han de impartir todos porque son necesarios para posteriores estudios.

METODOLOGÍA:

Se realizarán las mismas actividades que estaban programadas con la única diferencia que se trabajará principalmente de manera individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los estándares conceptuales se valorarán en un 70% y los procedimentales y actitudinales en un 30%.



1r BATXILLERAT - ANATOMIA APLICADA

● Continguts
 Els continguts no van a veure´s modificats, ja que ells per grups voluntàriament aprofundiran en allò que els interessa per a la seua trajectòria 

professional,   però alternarem les pràctiques amb l’elaboració de treballs .

●  Metodologia

S’utilitzaran les presencials per a iniciar i organitzar les tasques grupals amb documents compartits, per al treball experimental de laboratori i per a les

exposicions. 

En les no presencials es faran les tasques individuals com els informes de les pràctiques, els qüestionaris,  buscar informació .  També podrien i

continuar en les tasques grupals dels treballs.

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

2n BATXILLERAT - BIOLOGIA

● Continguts
S’han de treballar tots els continguts, ja que els necessiten per a la prova d’accés a la universitat.

●  Metodologia



Els dies que els alumnes  estiguen a casa les classes les rebran per videoconferencia i realitzaran les activitats proposades, entre elles les de la PAU.
En el centre es faran les explicacions dels continguts , es corregiran les activitats fetes a casa i es faran els controls.

● Criteris d’avaluació

El 90% supondrà la nota de controls i el 10% la dels resums.



ANNEX II  

Mesures a adoptar  per a l’ensenyament 100% telemàtic

A continuació es detallen, per grups, els canvis en la programació si les classes passem a ser 100% no presencials

3r ESO A,B, M, V -BIOLOGIA i GEOLOGIA 

● Continguts

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

- Utilització del llenguatge científic i del vocabulari específic de la matèria d’estudi en la comprensió d’informacions i dades, la comunicació de 

les pròpies idees, la discussió raonada i l’argumentació sobre problemes de caràcter científic.

- Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic. 

- Elaboració de conclusions, redacció d’informes i comunicació dels resultats.

Bloc 2. Les persones i la salut

- Nivells d’organització general del cos humà com a ésser viu: cèl·lules, teixits, òrgans, aparells i sistemes.

- La salut i la malaltia. Adquisició d’estils de vida saludable

- Tipus de malalties. Causes, prevenció i tractaments. El sistema immunitari i les vacunes. 

- Nutrició, alimentació i salut. Nutrients, aliments i hàbits alimentaris saludables. Dieta equilibrada. Les funcions de nutrició. Anatomia i 

fisiologia dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor. Alteracions més freqüents i la seua prevenció. Hàbits de vida saludables 

relacionats. 

- Les funcions de relació. El sistema nerviós. El sistema endocrí. Els òrgans dels sentits i receptors sensorials. La interacció neuroendocrina. 



-  Reproducció i sexualitat. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor. Canvis físics i psíquics al llarg de la vida. El cicle menstrual. Fecundació,

embaràs i part. Anàlisi dels diferents mètodes anticonceptius. 

-  Hàbits saludables d’higiene sexual i prevenció de malalties de transmissió sexual.. 

Bloc 3. Els ecosistemes

- Estructura de l’ecosistema. Factors abiòtics i biòtics en els ecosistemes i les seues relacions.

-  Impactes humans en els ecosistemes. Accions que afavoreixen la conservació del medi ambient

● Metodologia
- Rebran les classes per videoconferència

- S’organitzaran les activitats i els treballs a través de la plataforma digital “Aules”

- Faran exposicions a través de vídeos gravats a casa.

- Els treballs d’investigació bibliogràfica seran individuals

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant.

3r PMAR- ÁMBITO CIENTÍFICO
CONTENIDOS:

Los contenidos se han de impartir todos porque están ya adaptados a las características del ámbito.

METODOLOGÍA:

Se realizarán las mismas actividades que estaban programadas con la única diferencia que se trabajará principalmente de manera individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los estándares conceptuales se valorarán en un 40% y los procedimentales 40% y actitudinales en un 20%



4t ESO A,B , V - BIOLOGIA i GEOLOGIA

● Continguts

Bloc 1. Metodologia científica i projecte d’investigació.

- Característiques bàsiques de la metodologia científica. 
- Busca, selecció, registre i interpretació d’informació de caràcter científic en diverses fonts.
- Identificació de preguntes i plantejament de problemes que puguen respondre per mitjà d’investigació científica, formulació d’hipòtesis, 

contrastació i posada a prova a través de l’experimentació. 

Bloc 2. Evolució de la vida

- Teoria cel·lular. La cèl·lula com a unitat estructural i funcional dels éssers vius. 

- Tipus de cèl·lules. 

-  Les molècules de la vida.

- Els àcids nucleics. ADN i genètica molecular. 

- Concepte de gen. 

- Expressió de la informació genètica. 

- Replicació de l’ADN, transcripció i traducció.

-  Codi genètic

- El cicle cel·lular.

- Mutacions i diversitat biològica.

- L’herència i transmissió de caràcters. Lleis de Mendel. Aplicacions de les lleis de Mendel a la resolució de problemes senzills.

- Origen i evolució dels éssers vius.

-  L’evolució i els seus mecanismes.

Bloc 3. La dinàmica de la Terra



- La Terra, un sistema en continu canvi.

- La història de la Terra. 

- L’origen de la Terra i del Sistema Solar.

- Evolució dels diferents subsistemes: geosfera, hidrosfera i atmosfera.

-  Estructura i composició de la Terra.

-  Models geodinàmic i geoquímic de la seua estructura i composició.

-  La tectònica de plaques, paradigma actual de la geologia. Evolució històrica: de la deriva continental a la tectònica de plaques. 

- Principals plaques litosfèriques. Tipus de límits de plaques. Moviments i fenòmens associats. Conseqüències.

- El relleu com resultat de la interacció entre els processos interns i externs del planeta. 

Bloc 4. Ecologia i medi ambient

 - Estructura dels ecosistemes.
 -  Factors abiòtics limitants i adaptacions. Límits de tolerància. Amplitud ecològica .
 -  Factors biòtics. Poblacions i comunitats.
 -  Dinàmica de l’ecosistema. Nivells tròfics. Relacions tròfiques. Cadenes i xarxes.
 -  Cicles de matèria i flux d’energia. Cicles biogeoquímics i successions ecològiques. Autoregulació dels ecosistemes
 -  L’activitat humana i el medi ambient.
 -  Mesures de gestió i defensa per a evitar el deteriorament del medi ambient i promoure la seua conservació.

 Metodologia

- Rebran les classes per videoconferència

- S’organitzaran les activitats i els treballs a través de la plataforma digital “Aules”

- Faran exposicions a través de vídeos gravats a casa.

- els treballs d’investigació bibliogràfica seran individuals

● Criteris d’avaluació



Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

4t ESO B , V - CULTURA CIENTÍFICA

● Continguts
 Els continguts es veuran reduïts perquè els treballs seran individuals i aprofundiran menys, però no es poden especificar perquè ells trien sobre que 

part concreta de cada bloc volen fer-los

●  Metodologia

Tot el  treball passa a ser individual i a través de plataformes digitals

.

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

1r BACHILLERATO - BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
CONTENIDOS:

Los contenidos se han de impartir todos porque son necesarios para posteriores estudios.

METODOLOGÍA:

Se realizarán las mismas actividades que estaban programadas con la única diferencia que se trabajará principalmente de manera individual.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Los estándares conceptuales se valorarán en un 60% y los procedimentales y actitudinales en un 40%.



1r BATXILLERAT - ANATOMIA APLICADA

● Continguts

Els treballs d’investigació bibliogràfica passaran a ser  individuals, però no es poden concretar els continguts perquè són de lliure elecció dins de cada 

bloc.

●  Metodologia

Utilitzarem les videoconferencies per a organitzar la tasca i per a les exposicions i aules per a fer determinades activitats.

Alguns treballs experimentals que requereixen de material de laboratori no es faran fins que no tornem al centre. Altres es podrien fer  de forma

voluntaria ( per a muntar nota) des de casa, com per exemple  disseccions dirigides per videoconferència.

Tampoc es podran realitzar els debats interdisciplinars fins que no siguen presencials.

● Criteris d’avaluació

Els estàndards conceptuals es valoraran sobre un 40% del total, els procedimentals altre 40% i els actitudinals el 20% restant

2n BATXILLERAT - BIOLOGIA

● Continguts
S’han de treballar tots els continguts, ja que els necessiten per a la prova d’accés a la universitat.

●  Metodologia



Les classes es donaran per videoconferència , ahí s’explicaran els continguts, es resoldran els dubtes i es corregiran les activitats proposades.

Els exàmens es faran en plataformes digitals.

● Criteris d’avaluació

El 90% supondrà la nota de controls i el 10% la dels resums.

ANNEX III



Pla d’actuació per a la millora.Pla de reforç 2020-2021

Degut a les circumstàncies especials de confinament que es van donar l’anterior  curs des de inici de març, les professores del departament hem 

estimat quines mancances poden presentar els alumnes i quina és la manera més adient d’assolir els continguts no treballats el curs passat.

Es detalla a continuació per nivells:

Alumnes de 1r ESO que han passat a 2n ESO 

El curs passat no es van acabar els continguts del bloc de Biologia, però com que la nostra assignatura no està present en 2n ESO, s’haura de tindre en 

conter per a posteriors cursos.

Alumnes de 3r ESO que han passat a 4t ESO 

Es va quedar per acabar alguns  aparells relacionats amb la funció de relació i les dues unitats d’ecologia.

En 4t d’ESO  no sols alguns alumnes van a donar Biologia, ja que altres hauran optat pel 4t aplicat i per l’opció d’humanitats del 4t acadèmic.

Als que tinguen Biologia i Geologia en 4t , quan arriben al bloc d’ecologia s’iniciarà amb els continguts de l’ecologia de 3r, i pel que fa als aparells de la 

funció de relació es tindrà en conte quan arriben a 1r de batxillerat, tant en Biologia i Geologia com en l’optativa d’Anatomia aplicada.

Alumnes de 4t ESO que han passat a 1r de batxillerat de ciències.

En 4t va quedar per veure la part d’ecosistemes, però part de l’alumnat ja no el tindrem.

Aquest curs en Biologia i Geologia 1r de batxillerat es contemplarà i quan s’arribe a la part d’ecologia s’iniciarà amb els continguts de 4t.

Alumnes de 1r de batxillerat de Biologia i Geologia que passen a 2n de batxillerat

En 1r de batxillerat no van treballar la part de Geologia, però com en 2n de Batxillerat no tenim l’assignatura de Geologia, no es pot recuperar eixa 

part.
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