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1. Estándares de aprendizaxe e competencias imprescindibles 

Criterio de avaliación Estándar de aprendizaxe 

Recoñecer que os seres vivos están 

constituídos por células e determinar as características que os 

diferencian da materia inerte. 

BXB2.1.1. Diferencia a materia viva da inerte partindo das características 

particulares de ambas. 

BXB2.1.2. Establece comparativamente as analoxías e as 

diferenzas entre célula procariota e eucariota, e entre célula animal e 

vexetal. 

Describir as funcións comúns a todos os seres vivos,  

diferenciando entre nutrición autótrofa e heterótrofa. 

BXB2.2.1. Recoñece e diferencia a importancia de cada función para o 

mantemento da vida. 

BXB2.2.2. Contrasta o proceso de nutrición autótrofa e nutrición 

heterótrofa, e deduce a relación entre elas. 

Catalogar os niveis de organización da materia viva (células, 

tecidos, órganos e aparellos ou sistemas) e diferenciar as principais 

estruturas celulares e as súas funcións. 

BXB3.1.1. Interpreta os niveis de organización no ser humano e procura a 

relación entre eles. 

BXB3.1.2. Diferencia os tipos celulares e describe a función dos orgánulos 

máis importantes. 

Diferenciar os tecidos máis importantes do ser humano e a súa 

función. 

BXB3.2.1. Recoñece os principais tecidos que conforman o corpo humano e 

asóciaos á súa función. 

Recoñecer a diferenza entre alimentación e nutrición, e 

diferenciar os principais nutrientes e as súas funcións básicas. 

 

BXB3.11.1.Discrimina o proceso de nutrición do da alimentación. 

BXB3.11.2. Relaciona cada nutriente coa súa función no organismo, e 

recoñece hábitos nutricionais saudables. 
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Relacionar as dietas coa saúde a través de exemplos prácticos. 

Deseña hábitos nutricionais saudables mediante a elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando táboas con grupos de alimentos cos 

nutrientes principais presentes neles e o seu valor calórico. 

Argumentar a importancia 

dunha boa alimentación e do exercicio físico na saúde, e identificar 

as doenzas e os trastornos principais da conduta alimentaria. 

BXB3.13.1. Valora e determina unha dieta equilibrada para unha vida 

saudable e identifica os principais trastornos da conduta alimentaria. 

Explicar os procesos fundamentais da nutrición, utilizando 

Esquemas gráficos dos aparellos que interveñen nela. 

BXB3.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos e esquemas, 

os órganos, os aparellos e os sistemas implicados na función de nutrición, 

e relaciónao coa súa contribución no proceso. 

Asociar a fase do proceso de nutrición que realiza cada aparello 

implicado. 

BXB3.15.1. Recoñece a función de cada aparello e de cada sistema nas 

funcións de nutrición. 

Identificar os compoñentes dos aparellos dixestivo, circulatorio, 

respiratorio e excretor, e coñecer o seu funcionamento. 

BXB3.16.1. Coñece e explica os compoñentes dos aparellos dixestivo, 

circulatorio, respiratorio e excretor, e o seu funcionamento. 

Indagar acerca das doenzas máis habituais nos 

aparellos relacionados coa nutrición, así como sobre as súas causas 

e a maneira de previlas. 

BXB3.17.1. Diferencia as doenzas máis frecuentes dos órganos, os aparellos 

e os sistemas implicados na nutrición, e asóciaas coas súas causas. 

Recoñecer e transmitir a importancia que ten a prevención 

como práctica habitual e integrada nas súas vidas e as consecuencias 

positivas da doazón de células, sangue e órganos. 

BXB3.8.1. Detalla a importancia da doazón de células, sangue e órganos 

para a sociedade e para o ser humano. 

Explicar a misión integradora do sistema nervioso ante diferentes BXB3.19.1. Identifica algunhas doenzas comúns do sistema 
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estímulos, e describir o seu funcionamento. nervioso e relaciónaas coas súas causas, cos factores de risco e 

coa súa prevención. 

Asociar as principais glándulas endócrinas coas hormonas 

que sintetizan e coa súa función. 

BXB3.20.1. Enumera as glándulas endócrinas e asocia con elas as 

Hormonas segregadas e a súa función. 
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2. Avaliación e cualificación 

Avaliación 

Procedementos:  
 

• Participación nas tarefas propostas, incluíndo a posibilidade de que 

o alumnado aporte novos puntos de vista ou enfoques variados e 

potenciando o espírito crítico. 

• Realización da entrega nos prazos indicados, indicados con 

antelación nas canles de comunicación. 

• Corrección das tarefas entregadas, realizando unha comunicación 

en tempo real co alumnado naqueles traballos ou actividades que 

se poidan corrixir e modificar. 

• Calidade das presentacións e expresión escrita cuidada, tratando 

de evitar unha transcripción literal da información. 

• Comunicación do traballo, sen establecer distinción pola vía de 

entrega (Fotografía, documento de texto, PDF...) 

Instrumentos:  
 

• Emprego de documentos en PDF via páxina web para seren 

descargados e ou impresos para a súa realización. 

• Tarefas de resumo e esquematización dos contidos traballados na 

aula ou daqueles que quedaron incompletos debido ao estado de 

alarma. 

• Realización de tarefas de investigación TIC  sobre persoeiros ou 

actividades humanas  relacionacionadas cos contidos. 

• Emprego de hiperligazóns a material audiovisual relacionado cos 

contidos tratados na aula. 
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Cualificación final 

Alumnado con avaliacións suspensas.*  

O alumnado con algunha avaliación suspensa, está a recibir información 

por correo das tarefas específicas (Cuestionarios) para recuperar a 

asignatura ou ben o traballo co que se cualificou a 2ª Avaliación (Dieta). 

Ademáis os traballos a enviar semanalmente serven para poder subir a 

nota da asignatura. A cualificación final obterase do promedio entre as 

tarefas específicas (sempre e cando sexan entregadas e cualificadas 

positivamente) sendo as tarefas semanais un xeito de completar a nota, 

tendo un carácter sempre positivo. 

Alumnado coas dúas primeiras avaliacións aprobadas. 

Estes alumnos parten xa de antemán cunha nota, obtida realizando unha 

media das cualificacións das anteriores avaliacións. Sen embargo, os 

traballos semanais a entregar ata a fin do curso permitirán establecer 

unha cualificación definitiva, tendo un carácter sempre positivo. 

 

* No caso de que as condicións sanitarias o permitan e se produza un 

retorno ás aulas, poderase realizar unha proba escrita que substituiría 

ou complementaría as tarefas específicas. 

Proba 
extraordinaria de 

setembro 

• Entrega das tarefas específicas das avaliacións suspensas (1ª, 2ª ou 
ambas) e dos traballos semanais da 3ª Avaliación dentro do prazo 
establecido legalmente. 

• No caso de que se poidan facer probas presenciais, realización 
dunha proba escrita coas avaliacións suspensas. 

Alumnado de 
materia 

pendente 

Criterios de avaliación:  
 
Empregaremos os contidos mínimos esixibles para superar a materia suspensa 
no curso 19-20: 
_ A organización do corpo humano: os niveis de organización.  
- A composición química dos seres vivos; biomoléculas inorgánicas; biomoléculas 
orgánicas.  
- A célula, unidade básica do ser vivo; as funcións vitais nas células. A célula procariota. A 
célula eucariota. Os orgánulos celulares.  
- Os tecidos humanos; tecidos epiteliais; tecidos conectivos; tecidos musculares; tecido 
nervioso. 
- Órganos, aparellos e sistemas; aparellos implicados na función de nutrición; aparellos e 
sistemas implicados na función de relación; aparellos implicados na función de 
reprodución.  
- Alimentación e nutrición.  
- Os alimentos. O valor enerxético dos alimentos. As necesidades enerxéticas das 
persoas.Unha dieta saudable e equilibrada. 
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 - A conservación e manipulación dos alimentos.  
- Trastornos asociados á alimentación.  
- O aparello dixestivo. Os procesos dixestivos. 
 - Principais enfermidades do aparello dixestivo.  
- Hábitos saudables asociados ao aparello dixestivo.  
- O aparello respiratorio. Funcionamento do aparello respiratorio. 
 - Enfermidades do aparello respiratorio. Hábitos saudables.  
- O medio interno e o aparello circulatorio. O sangue.  
- O sistema circulatorio linfático.  
- O corazón e os vasos sanguíneos. - A dobre circulación. - Enfermidades cardiovasculares. 
Hábitos saudables do sistema circulatorio.  
- A excreción. Enfermidades do sistema urinario. Hábitos saudables.  
 - A doazón e os transplantes.  
_ A función de relación e coordinación. 
 _ Os receptores sensoriais. Os órganos dos sentidos. A vista, o tacto, o olfato, o gusto e o oído. 
- A saúde dos órganos dos sentidos.  
- Os compoñentes do sistema nervioso. - O sistema nervioso. Respostas do sistema nervioso 
somático.  
- A saúde do sistema nervioso. A saúde mental.  
- Hábitos saudables para o sistema nervioso.  
- O sistema endócrino. - Principais glándulas endócrinas e as súas hormonas.  
- As enfermidades do sistema endócrino. Hábitos saudables. 

 

  
 

Criterios de cualificación: 
 

• Entrega das tarefas encomendadas, prestando atención á 
presentación, contestación correcta das cuestións e valorando 
positivamente as achegas que poida realizar o alumno mediante 
investigación TIC, orixinalidade, visión crítica e transversalidade. 

 

• Realizar unha proba escrita na que superen os mínimos da 
asignatura (no caso de que se dean circunstancias sanitarias que o 
permitan) 

 

Procedementos e instrumentos de avaliación: 
 

• Entrega de cuestionarios específicos para recuperar a asignatura, 
nos que se propoñen cuestións relacionadas cos contidos descritos 
anteriormente nos mínimos esixibles. 

• Proba escrita (só en circunstancias sanitarias que así o permitan) 
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3. Metodoloxía e actividades do 3º trimestre (recuperación, repaso, reforzo, e 

no seu caso, ampliación)  

Actividades  

Semana 1 (14-17 de abril) Reforzo e ampliación 

Realiza un esquema dos procesos mecánicos e químicos da dixestión. Indica as 

zonas onde ten lugar e a súa importancia para a correcta absorción dos 

nutrientes a nivel intestinal. Lembrade que a dixestión química non acontece 

só no estómago! 

Investigación TIC: A CARIES e a HIXIENE BUCAL 

Semana 2 (20-24 de abril)  Reforzo 
  
Realiza un esquema das BIOMOLÉCULAS. Indica os tipos existentes e redacta 

unha listaxe dos alimentos dos cales se poden extraer para a nutrición 

humana. Lembrade que hai dous grandes grupos ORGÁNICAS e INORGÁNICAS! 

Investigación TIC: Investigación sobre a ANEMIA 

Semana 3 (27 abril -1 de maio)  Ampliación 
 
_Realiza un esquema do aparato respiratorio. Indica as partes en que se divide 

e explica como se produce o proceso de inspiración e expiración. 

_ Visualiza o seguinte vídeo de Youtube sobre a difusión gasosa nos alvéolos. 

Clic AQUÍ 

Tras velo INVESTIGA e RAZONA.  

Que ocorre se no entorno aparece outro gas como o monóxido de carbono, 

CO, en concentración elevada?  

Investigación TIC: Investigación sobre a ASBESTOSE e a incidencia na nosa 

bisbarra 

Semana 4 (4 -8 de maio)  Ampliación 
 
1) Que é o sangue? O primeiro que debemos saber é que o sangue é un 

TECIDO. Está composto por PLASMA (que sería o líquido intercelular) e as 

CÉLULAS SANGUÍNEAS. 

https://youtu.be/bmc0dIor6LA
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* TAREFA: Realiza un esquema da composición do sangue, indicando as % nas 

que se atopa cada compoñente e indica as función que realizan as distintas 

células sanguíneas.  

* PREGUNTA: Que papeis desenvolve o sangue no noso corpo? 

2) Aparato circulatorio I: Os vasos sanguíneos 

• Explica brevemente as características de cada un dos vasos sanguíneos. 

• PREGUNTA: Que característica de que vasos permite aos morcegos estar 

pendurados boca abaixo? 

Investigación TIC: Células nai 

Semana 5 (11-15 de maio)  Ampliación 
  
Aparato circulatorio II: O corazón, o ciclo cardíaco e a circulación. 

Completar un debuxo mudo do corazón 

Realizar un esquema do funcionamento do corazón, indicando as válvulas, 

vasos e cavidades polas que pasa o sangue. 

 Explicar os circuítos de circulación maior e menor. 

Investigación TIC: Investigación sobre a RCP. Lembras o curso que realizaches 

no centro? Explica a túa experiencia e describe os pasos da RCP 

 
Semana 5 (18-22 de maio)  Ampliación 
  
Sistema Linfático e Medio interno 

Completar un debuxo mudo do sistema linfático 

Realizar un esquema do funcionamento do sistema linfático, explicando as 

función que desenvolve a linfa e o papel dos linfocitos no corpo. 

Investigación TIC: Investigación sobre os linfocitos e o VIH. 

 
Semana 6 (25-29 de maio)  Ampliación 
  
O aparato excretor e otros órganos relacionados coa excreción 

Completar un debuxo mudo do sistema excretor 
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Realizar un esquema do funcionamento do sistema excretor, explicando como 

se forma a urina as función que desenvolve no control dos sales no corpo. 

Explicar o papel do fígado, pulmóns e glándulas sudoríparas na excreción. 

Investigación TIC: Investigación sobre a diálise. 

 
Semana 7 (1 -5 de xuño)  Ampliación 
  
A Relación: Sistema Nervioso I:  Estímulo e receptores 

Realizar un esquema dos tipos de receptores do corpo humano, atendendo á 

ubicación e á natureza do estímulo. 

Realizar un esquema do funcionamento dos órganos dos sentidos, explicando 

o papel que desenvolven as células receptoras. 

Investigación TIC: Investigación sobre os problemas de visión existentes. 

 
Semana 8 ( 8-12 de xuño)  Ampliación 
  
A Relación: Sistema Nervioso II:  Sistema Nervioso e respostas 

Completar un debuxo mudo dunha neurona 

Explicar o proceso de sinapse neuronal (debuxo) 

Realizar un esquema das partes en que se clasifica o Sistema Nervioso e explica 

as diferenzas entre actos voluntarios e involuntarios 

Investigación TIC: Investigación sobre as lesión medulares e posibles 

terapias. 

 
Semana 9 ( 15-19 de xuño)  Ampliación 
  
A Relación: Sistema Endócrino 

Explicar a diferenza esencial entre o SN e o SE 

Completar un debuxo mudo das glándulas do Sistema Endócrino coa súa 

función. 

Explicar o proceso de coordinación endócrina 
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Investigación TIC: Investigación sobre a diabetes 

Metodoloxía 
(alumnado con 

conectividade e sen 
conectividade) 

• Alumnos con conectividade: Descarga do PDF da web do centro e 

realización das tarefas en caderno ou empregando 

computador/tablet/móbil para redactar as respostas cun 

procesador de textos. O envío das tarefas realízase a través do 

correo frpena@edu.xunta.es por medio de ficheiros de imaxe (foto 

do caderno) ou en formato PDF ou DOCX. para proceder a unha 

primeira corrección no caso de estar incompletos ou ter erros 

subsanables. A entrega das tarefas é semanal, estando axustadas 

para non sobrecargar o alumno. 

• Alumnos sen conectividade: Contacto a través da titora para coñecer 

de primeira man a situación. O Concello de Narón presta un servizo 

de fotocopias que permite ao alumnado seguir co proceso de 

ensino aprendizaxe na casa. Os traballos realizados e as dúbidas 

plantexadas fanse por vía telefónica, agardando o momento dunha 

mellora da situación sanitaria para facer a entrega no centro dos 

traballos realizados. 

Materiais e recursos Fotocopias, libro de texto, internet e vídeos de plataformas audiovisuais 

mailto:frpena@edu.xunta.es
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4. Información e publicidade 

Información ao 
alumnado e ás 

familias 

As familias reciben información a través da comunicación directa via 
correo electrónico, por medio de Abalar Familias ou por contacto 
telefónico. 

Publicidade  
Facebook e páxina web do centro: www.colegioayala.com/actividades 
 

http://www.colegioayala.com/actividades

