
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN
Á ACTIVIDADE 
CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á 
actividade científica.
B1.2.Emprego de diferentes
fontes de información.
B1.3.Lectura de textos 
propios da área.
B1.4.Utilización das 
tecnoloxías da 
información e 
comunicación para 
buscar e seleccionar 
información, simular 
procesos e comunicar 
conclusións sobre os 
traballos realizados.
B1.5.Uso 
progresivamente 
autónomo do 
tratamento de textos 
(axuste de páxina, 
inserción de 
ilustracións ou notas, 
imaxes etc.).
B1.6.Xestión de ficheiros.
B1.7.Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
B1.8.Traballo individual e
cooperativo.
B1.9.A igualdade entre 
homes e mulleres.
B1.10.A conduta 
responsable.
B1.11.A relación cos 
demais. A resolución 
pacífica de conflitos.
B1.12. Tomade 
decisións: criterios e 
consecuencias.
B1.13.Desenvolvemento

 Procura, selección e 
organización de 
información obtida en 
textos e imaxes para 
completar as 
actividades e responder
preguntas.

 Expresión oral e escrita
de información.

 Interese por utilizar as 
fontes de información 
que están ao seu 
alcance inmediato.

 Utilización do 
vocabulario da unidade
traballado en 
exposicións e traballos 
da clase.

 Exposición oral de 
forma clara e 
organizada de contidos 
que manifestan a 
comprensión dos 
contidos da unidade.

 Realización de 
pequenos proxectos de 
investigación e reflexión 
sobre os procesos e os 
resultados.

B1.1.Obter  información
relevante  sobre  feitos  ou
fenómenos  previamente
delimitados,  facer  predicións
sobre sucesos naturais, integrar
datos de observación directa e
indirecta a partir da consulta de
fontes  directa  e  indirectas  e
comunicando  os resultados  en
diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información a partir de textos e 
imaxes para completar as súas 
actividades e responder preguntas, e 
comunica dita información 
oralmente e/ou por escrito.

Páx. 11
Act. 4

Traballa
coa

imaxe

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por escrito, 
deforma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou 
escritos.

 Utiliza adecuadamente o vocabulario
nas súas exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e ordenada, 
contidos que manifesten a 
comprensión de textos orais e/ou 
escritos.

Páx. 13
Acts. 1 e

3
Páx. 15
Acts. 2 e

3
Páx. 17

Acts. 2, 3
e 4

Páx. 19
Act. 2

CCL
CMCCT

B1.1.3. Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de  páxina, 
inserción de ilustracións ou notas etc.).

 Utiliza adecuadamente o procesador 
de textos para presentar os seus 
traballos.

 Presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa.

Páx. 23
Demostra

o teu
talento

CCL
CSIEE

CMCCT
CD

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas 
para acceder á información dos textos de
carácter científico.

 Comprende e interpreta información 
de documentos escritos, imaxes, 
gráficos e extrae conclusións 
adecuadas que aplica nos seus 
traballos e exposicións da clase.

Páx. 11
Act. 6

Páx. 23
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de 
información na rede.

 Efectúa buscas de información 
usando as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 11
Act. 6

Páx. 23
Demostra

o teu
talento

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer 
conxecturas tanto respecto 
de sucesos que ocorren 
dunha forma natural como 
sobre os que ocorren cando
se provocan a través dun 
experimento ou dunha 
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

Páx. 15
Act. 4

Páx. 19
Act. 3

Páx. 23
Acts. 9 e

15
Demostra

o teu
talento

CSIEE
CAA

CMCCT
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
de hábitos de 
traballo,esforzo e 
responsabilidade. 
Técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de 
traballo individual.
B1.14. Hábitos de 
prevención de 
enfermidades e 
accidentes, na aula e no 
centro.
B1.16.Elaboración de 
protocolos de uso das 
TIC na aula.
B1.17.Valoración da 
necesidade de controlar o 
tempo destinado ás 
tecnoloxías da información 
e da comunicación e do seu
poder de adicción.
B1.18.Planificación e 
realización de proxectos,
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións,
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 
seleccionando o material
necesario, montando, 
realizando e extraendo 
conclusións e 
presentando informes en
diferentes soportes.

B1.3.Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as,coidando 
as ferramentas e facendo 
uso adecuado dos 
materiais.

B1.3.1. Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en 
equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

 Realiza proxectos de investigación 
científica de forma individual ou 
cooperativa, achegando a 
información de diversas fontes, 
seguindo as fases de identificación 
do obxectivo, planificación e 
elaboración.

Páx. 20
Saber
facer

Páx. 22
Act. 5

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

B1.3.2. Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, 
dos materiais de traballo e das 
tecnoloxías da información e 
comunicación.

 Emprega de maneira adecuada os 
materiais de traballo e as tecnoloxías
da información e comunicación.

Páx. 20
Saber
facer

Páx. 23
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CSC
CD

B1.3.3. Utiliza algúns recursos ao seu 
alcance proporcionados polas 
tecnoloxías da información para 
comunicarse e colaborar.

 Utiliza recursos das tecnoloxías da 
información e comunicación para 
comunicarse e traballar de forma 
cooperativa.

Páx. 20
Saber
facer

CD
CAA

CMCCT

B1.4.  Realizar  proxectos,
experiencias  sinxelas  e
pequenas  investigación  e
presentar  informes  coas
conclusións  en  diferentes
soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas  investigacións 
formulando problemas, enunciando 
hipóteses,  seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

 Realiza proxectos de investigación 
formulando problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o material 
necesario, extraendo  conclusións e 
comunicando os resultados.

Páx. 20
Saber
facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, empregando 
soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes 
(directas, libros,Internet) cando 
traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións.

 Expón o proxecto de investigación 
científica e os seus resultados de 
forma individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e faino de 
maneira clara, ordenada e precisa.

Páx. 20
Saber
facer

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 2. O SER 
HUMANO E A SAÚDE
B2.1.As funcións vitais 
no ser 
humano:recoñecemento
da nutrición como unha 
función vital para os 
seres humanos.
B2.2.Identificación dos 
aparellos relacionados con 
ela (aparellos respiratorios, 
dixestivo, circulatorio e 
excretor).

 . Identificación e 
descrición de sistemas 
e aparellos.

 A función de nutrición:
o proceso dixestivo, a 
respiración, a 
circulación e a 
excreción.

 A función de 
reprodución: os 
aparellos reprodutores 
masculino e feminino

B2.1.Identificar e localizar 
os principais órganos 
implicados na realización 
das funcións vitais do corpo
humano,establecendo 
algunhas relacións 
fundamentais entre eles.

B2.1.1.Identifica e localiza os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano.

 Comprende, identifica e define 
diferentes niveis de organización do 
corpo: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas.

 Identifica e describe órganos 
implicados na función de nutrición.

 Identifica e describe órganos 
implicados na función de 
reprodución.

 Identifica e describe órganos 
implicados na función de relación.

Páx. 13
Acts. 2 e

3
Páx. 15
Act. 1

Páx. 17
Act. 1

Páx. 19
Act. 1

Páx. 23
Demostra

o teu
talento
Act. C

CMCCT
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B2.3.Recoñecemento 
das características 
básicas do sistema 
reprodutor humano e 
as diferenzas entre 
sexos. Funcionamento 
do sistema reprodutor.
B2.4.Descrición dos 
sentidos e do sistema 
nervioso e valoración da
súa importancia en 
relación co medio e co 
resto dos seres 
humanos.
B2.8.Trastornos 
alimenticios.
B2.7.Hábitos saudables
para previr 
enfermidades.
B2.9.Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e 
drogas.

 A fecundación e o 
embarazo.

 A función de relación: 
órganos, sistemas e 
aparellos que 
interveñen no proceso. 
A coordinación interna 
do organismo

 Identificación de 
técnicas de primeiros 
auxilios.

B2.1.2.Identifica as principais 
características dos aparellos respiratorio, 
dixestivo, locomotor, circulatorio e 
excretor e explica as principais funcións.

 Identifica e explica as funcións e 
características principais do aparello 
dixestivo.

 Identifica e explica as funcións e 
características principais dos 
aparellos reprodutores masculino e 
feminino.

 Identifica e describe funcións e 
características principais de órganos, 
sistemas e aparellos que interveñen 
na función de relación (órganos dos 
sentidos, nervios, cerebro e aparello 
locomotor).

 Expresa relacións de coordinación e 
interdependencia entre os diferentes 
elementos e procesos do corpo 
humano para o bo funcionamento do 
organismo.

Páx. 15
Acts. 2, 3

e 4
Páx. 17

Acts. 2, 3
e 4

Páx. 19
Acts. 2 e

3

CMCCT

B2.3.Relacionar 
determinadas prácticas de 
vida co adecuado 
funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida 
saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde 
do seu modo de vida.

B2.3.1.Investiga sobre enfermidades 
relacionadas cunha alimentación 
inadecuada e presenta conclusións en 
diversos soportes.

 Identifica causas e situacións nas que
son necesarias técnicas de primeiros
auxilios.

 Investiga  sobre  un  problema  de
saúde  que  afecte  os  rapaces  e
rapazas (a obesidade).

 Comprende,  asume  e  valora  o
coidado  do  corpo  e  a  mente  e  de
adquirir  hábitos  saudables  para
previr riscos e enfermidades.

Páx. 8
Expresión

oral
Páx. 20
Saber
facer

Páx. 23
Demostra

o teu
talento

Acts. A e
B

CMCCT
CCL

BLOQUE 3. OS SERES 
VIVOS
B3.2. Organización 
internados seres vivos e 
estrutura dos seres 
vivos: células,tecidos: 
tipos;órganos;aparellos e
sistemas:principais 
características e 
funcións.

 Que é a célula. 
Descrición de 
características 
fundamentais e tipos.

 A organización do 
corpo humano. 
Explicación dos 
diferentes niveis de 
organización do corpo 
humano, a súa 
interrelación e 
interdependencia.

 Identificación e 
descrición de tecidos, 
órganos, aparellos e 
sistemas.

B3.1.Coñecera estrutura dos 
seres vivos: 
células,tecidos,tipos, 
órganos,aparellos e sistemas. 
Identificar as principais 
características e funcións.

B3.1.1.Identifica e describe a estrutura 
dos seres vivos: células,tecidos,órganos, 
aparellos e sistemas,nomeando as 
principais características e funcións de 
cada un deles

 Comprende e expresa que é a célula: 
explica as súas funcións vitais e 
describe características fundamentais
e tipos.

 Comprende, identifica e define 
diferentes niveis de organización do 
corpo: células, tecidos, órganos, 
aparellos e sistemas.

 Expresa relacións de coordinación e 
interdependencia entre os diferentes 
elementos e procesos do corpo 
humano para o bo funcionamento do 
organismo.

Páx. 11
Acts. 1, 2,

3, 4, 
5 e 6

Páx.13
Acts. 1 e 3

CMCCT
CSC

UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

3



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal

e social.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta primeira unidade preténdese que os alumnos valoren a utilidade de coñecer o funcionamento do corpo humano para poder realizar a tarefa final: saber como
actuar para evitar accidentes ou enfermidades e en casos de emerxencia. Os alumnos coñecerán en que consiste a nutrición e como participan nela os aparellos dixestivo, respiratorio,
circulatorio e excretor; saberán como afectan os nosos actos á saúde destes aparellos; procurarán manter unha dieta sa e respirar aire limpo, evitando os efectos do tabaco e o consumo
de sustancias nocivas.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a nutrición serve para proporcionarnos a enerxía e os materiais que necesitamos para o noso corpo; aprenderon que na nutrición
interveñen diversos aparellos e que todos estes aparellos deben funcionar dunha forma coordinada para que se leve a cabo a función de nutrición.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades para concienciarse de aplicar os primeiros auxilios adecuados ante un caso de emerxencia. Previr con simulacións e
visionado de imaxes para que se sintan seguros de actuar ante unha emerxencia inevitable.

ORIENTACIÓNS 

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE 
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 1:  O CORPO HUMANO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade: Cando o corpo falla (páxina 8); Estamos formados por células (páxinas 10 e 11); A organización do corpo humano (páxinas 12 e 13); A función de nutrición 
(páxinas 14 e 15); A función de reprodución (páxinas 16 e 17); A función de relación (páxinas 18 e 19).
Expresión oral e escrita. Os accidentes ou as situacións de emerxencia e as accións que se deben adoptar (páxinas 8 e 9).
Comunicación audiovisual. Actuación en caso de mareo (páxina 9); o microscopio (páxina 10); tipos de células do corpo (páxina 11); os niveis de organización no ser humano (páxinas 12 e 13); esquema do 
aparello dixestivo e da dixestión (páxina 14); esquemas dos aparellos respiratorio, circulatorio e excretor (páxina 15); os aparellos reprodutores masculino e feminino (páxina 16); as células sexuais (páxina 16); 
esquema do embrión no útero (páxina 17); exemplo e esquema de función de relación (páxina 18 e 19); elaboración dun cómic en que se describa una situación en que sexa necesario realizar unha técnica de 
primeiros auxilios.
Tecnoloxías da información e da comunicación.Buscar información en Internet sobre o tamaño das neuronas (páxina 11); Elaborar unha presentación empregando medios dixitais sobre os niveis de organización 
do corpo (páxina 19).
Emprendemento. Elaboración dun manual sobre técnicas de primeiros auxilios (páxina 20); Elaborar un mural cooperativo sobre o corpo humano (páxina 22); Investigar sobre algún problema de saúde; facer un 
cómic en que se describa una situación en que sexa necesario realizar unha técnica de primeiros auxilios; elaborar unha presentación sobre os niveis de organización do corpo (páxina 23).
Os valores persoais.
 O coidado persoal, primeiros auxilios (páxinas 8,9 e 20).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios:
 A ecoloxía. O desenvolvemento sustentable.
Desenvolvemento persoal:
 A dignidade. A liberdade.

 A autenticidade. A veracidade.

 O sentido. O desexo de superación.
As relacións persoais:
 A afectividade. A empatía.

 A familia.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 2:  OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade 
científica.
B1.2.Emprego de diferentes fontes 
de información.
B1.3.Lectura de textos propios 
da área.
B1.4.Utilización das tecnoloxías 
da información e comunicación 
para buscar e seleccionar 
información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os
traballos realizados.
B1.7.Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.8.Traballo individual e 
cooperativo.
B1.9.A igualdade entre homes e 
mulleres.
B1.10.A conduta responsable.
B1.11.A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Tomade decisións: 
criterios e consecuencias.
B1.13.Desenvolvemento de 
hábitos de traballo,esforzo e 
responsabilidade. Técnicas de 
traballo. Recursos e técnicas de 
traballo individual.
B1.14.Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes, na 
aula e no centro.
B1.16.Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula.

 Procura, selección e 
organización de información
obtida en textos e imaxes 
para completar as 
actividades e responder 
preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as 
fontes de información que 
están ao seu alcance 
inmediato.

 Utilización do vocabulario 
da unidade  traballada en 
exposicións e traballos da 
clase.

 Exposición oral de forma 
clara e organizada de 
contidos que manifestan a 
comprensión dos contidos 
da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e
reflexión sobre os procesos 
e os resultados.

B1.1.Obter información relevante sobre
feitos  ou fenómenos  previamente
delimitados,facer  predicións  sobre
sucesos  naturais,  integrar  datos  de
observación directa e  indirecta a partir
da  consulta  de  fontes  directa  e
indirectas e comunicando os resultados
en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información a partir de textos 
e imaxes para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas, e comunica esa 
información oralmente e/ou 
por escrito.

Páx. 29
Acts. 1, 2,

3 e 6

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por escrito, 
de forma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 27
Act. 1

Páx. 29
Acts. 2, 4

e 6
Páx. 36
Act. 1

Páx. 37
Act. 13

CCL
CMCCT

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para
acceder á información dos textos de 
carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e
exposicións da clase.

Páx. 27
Traballa

coa imaxe
Páx. 36
Act. 9

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de 
información na rede.

 Efectúa buscas de 
información usando as 
tecnoloxías da información e 
comunicación.

Páx. 37
Act. 15

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren 
dunha forma natural como sobre os 
que ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou dunha 
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de 
decisións.

Páx. 31
Act. 1

Páx. 33
Act. 1

Páx. 37
Act. 18

Demostra
o teu

talento

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.3.Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o coidado 
pola seguridade propia e a dos 
seus compañeiros/as,coidando as 
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais

B1.3.1. Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en equipo,
amosando habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, achegando a 
información de diversas 
fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.

Páx. 33
Act. 6

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

1



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 2:  OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B1.3.2. Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, dos
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación.

 Emprega de maneira 
adecuada os materiais de 
traballo e as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 33
Act. 6

CMCCT
CSC
CD

B1.4.Realizar  proxectos,  experiencias
sinxelas  e  pequenas  investigacións  e
presentar informes coas conclusións  en
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo 
conclusións e comunicando 
os resultados.

Páx. 34
Saber
facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, empregando 
soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes 
(directas,  libros,Internet) cando 
traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os 
seus resultados de forma 
individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e 
faino de maneira clara, 
ordenada e precisa.

Páx. 33
Act. 6

Páx. 37
Act. 17

CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 2:  OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 2. O SER HUMANO E 
A SAÚDE
B2.4.Descrición dos sentidos e 
do sistema nervioso e 
valoración da súa importancia 
en relación co medio e co resto 
dos seres humanos.
B2.6.Saúde e 
enfermidade.Principais 
enfermidades que afectan aos 
aparellos e sistemas do 
organismo humano.
B2.7.Hábitos saudables para 
previr enfermidades.
B2.9.Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.

 Os órganos dos sentidos.
 O sistema nervioso: 

funcións e características 
xerais.

 Descrición da neurona: 
propiedades, características 
e funcións.

 Identificación, localización 
e explicación do sistema 
nervioso central: o encéfalo 
e a medula espiñal. 
Funcións do cerebro, o 
cerebelo e o bulbo raquídeo.

 Identificación, localización 
e explicación do sistema 
nervioso periférico: os 
nervios sensitivos e os 
motores.

 Explicación dos procesos e 
mecanismos dos 
movementos voluntarios e 
involuntarios.

 Prevención de riscos e 
enfermidades que afectan á 
función de relación.

 Explicación de 
enfermidades, lesións e 
trastornos que afectan o 
sistema nervioso.

 Explicación dos efectos 
nocivos do alcohol no 
cerebro.

 Identificación e descrición 
de hábitos saudables de 
lecer, alimentación e 
descanso.

 Valoración e importancia 
das normas de seguridade 
viaria. A prevención de 
riscos. Reflexión sobre a 
conduta responsable.

B2.1.Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano,establecendo 
algunhas relacións fundamentais 
entre eles.

B2.1.1.Identifica e localiza os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano.

 Describe características e 
funcións dos órganos dos 
sentidos: os ollos e o sentido 
da vista, os oídos e a 
audición, a pel e o tacto, a 
lingua e o sentido do gusto e 
o nariz e o sentido do olfacto.

 Identifica e define 
movementos voluntarios e 
movementos reflexos e 
explica os pasos nos que 
ocorren os procesos e os 
mecanismos que interveñen.

 Describe o sistema nervioso, 
central (o encéfalo e a medula
espiñal) e periférico (nervios 
sensitivos e motores). Explica
os seus compoñentes e 
funcións principais e os 
procesos que se dan neles. 
Describe o tecido nervioso e 
as características e 
compoñentes das células 
neuronais.

 Valora as interrelacións que 
se producen entre os 
diferentes elementos e 
procesos do corpo humano 
para o bo funcionamento do 
organismo.

Páx. 27
Acts. 1, 2

e 3
Páx. 29

Acts. 1, 2,
3, 4, 5 e 6
Páx. 30
Traballa

coa imaxe
Páx. 31
Acts. 1 e

2
Traballa

coa imaxe

CMCCT

B2.3.Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, adoptando
estilos de vida saudables, 
coñecendo as repercusións para a 
saúde do seu modo de vida.

B2.3.3. Recoñece os efectos nocivos do 
consumo de alcohol e drogas.

 Identifica e explica trastornos,
lesións ou enfermidades en 
relación ao sistema nervioso.

 Explica os riscos e trastornos 
no funcionamento de cerebro 
ocasionados polo consumo de
alcohol e drogas.

Páx. 32
Traballa

coa imaxe
Páx. 33

Acts. 1, 2,
3, 4, 5, 6 e

7
Páx. 37

Acts. 15,
16 e 18

CMCCT
CSC

UNIDADE 2:  OS SENTIDOS E O SISTEMA NERVIOSO
OBXECTIVOS

CURRICULARES
b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.
e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionadose vinculados con Galicia .
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento

persoal e social.
n) Fomentar a educación viaria e actitudes de respecto que incidan na prevención dos accidentes de tráfico.

PUNTO DE PARTIDA DA
UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben coñecer e explicar os órganos dos sentidos e o sistema nervioso (central e periférico) do corpo humano. Deben explicar as
súas funcións principais e describir o tecido nervioso e as células neuronais. Tamén deben coñecer a diferenza entre movementos voluntarios e reflexos, así como
explicar  os  procesos  que  interveñen  neles.  A unidade  parte  da  importancia  de  seguir  as  normas  e  indicacións  da  seguridade  viaria  e  do  afianzamento  de
coñecementos nun proxecto que ten como obxectivo recapacitar sobre a importancia de usar casco cando se monta en bicicleta.

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos saben que o cerebro intervén na función de relación recibindo a información do exterior que procede dos órganos dos
sentidos e elaborando respostas que executará o noso aparello locomotor. Tamén saben que os nervios transmiten a información dos órganos dos sentidos ao cerebro
e deste ao aparello locomotor.

 Previsión de dificultades. Os alumnos poden ter certas dificultades para memorizar nova terminoloxía sobre as partes da célula neuronal ou os compoñentes do sistema nervioso central.

ORIENTACIÓNS
METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
Parellas.
 Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 
unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:
 Nas probas de avaliación de contidos, cada 

actividade cualificarase con 1 punto se se resolveu
correctamente. No caso de que a resolución non 
sexa errónea, pero sexa incompleta ou falte algún 
elemento esencial, pódese valorar con 0,25, 0,5 
ou 0,75 puntos. Así, a cualificación máxima da 
proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 
cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o 
diagnóstico a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
 As probas de avaliación por competencias.
 A observación directa.
 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA
INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 
 Reforzo individual por parte do/a titor/a.
 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.
 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.
 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.
 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS
TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. A seguridade viaria(páxina 24); Os órganos dos sentidos (páxinas 26 e 27); O sistema nervioso(páxinas 28 e 29); Os movementos 
(páxinas 30 e 31); A saúde do sistema nervioso (páxinas 32 e 33).
Expresión oral e escrita. Debate sobre as medidas de seguridade viaria (páxina 24); Describir unha sensación agradable e outra desagradable (páxina 36); Redacción dun texto sobre o 
sistema nervioso (páxina 37).
Comunicación audiovisual. As partes do ollo (páxina 26), as partes do oído (páxina 26); estrutura da pel (páxina 26); superficie da lingua (páxina 27); as partes do nariz (páxina 27); as 
partes dunha neurona (páxina 28); esquema do sistema nervioso (páxina 29); colocar correctamente o casco da bicicleta (páxina 34); elaboración dun cartel para mostrar os riscos do alcohol 
(páxina 37); elaboración dun cartel para promocionar o uso do cinto de seguridade; creación dun cómic sobre un movemento involuntario (páxina 37).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Os efectos do consumo das drogas (páxina37).
Emprendemento. Redacción que explique por que é importante un sentido; creación dun cómic sobre un movemento involuntario; elaboración dun cartel para promocionar o uso do cinto 
de seguridade (páxina 37).
Os valores persoais. Actitudes de cooperación, empatía, respecto e solidariedade ante persoas con algunha dificultade, trastorno ou enfermidade (páxina 27); O coidado persoal, medidas de 
prevención de accidentes (páxinas 32, 33 e 34); toma de decisións e concienciación social: cartel sobre os riscos do consumo de alcohol, busca dos efectos do consumo das drogas (páxina 
37).
Educación viaria e prevención dos accidentes de tráfico. Colocarse correctamente o casco da bicicleta (páxina 34); o uso o cinto de seguridade en automóbiles (páxina 37).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios:
 A ecoloxía. O desenvolvemento sustentable.
Desenvolvemento persoal:
 A dignidade. A liberdade.
 A autenticidade. A veracidade.
 O sentido. O desexo de superación.
As relacións persoais:
 A afectividade. A empatía.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...
 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo
 Busca selectiva de información.

5



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 3:  O APARELLO LOCOMOTOR

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á 
actividade científica.
B1.2.Emprego de diferentes 
fontes de información.
B1.3.Lectura de textos 
propios d aárea.
B1.4.Utilización das 
tecnoloxías da información e 
comunicación para buscar e 
seleccionar información, 
simular procesos e 
comunicar conclusións sobre
os traballos realizados.
B1.5.Uso progresivamente
autónomo do tratamento 
de textos (axuste de 
páxina, inserción de 
ilustracións ou 
notas,imaxes etc.).
B1.6.Xestión de ficheiros.
B1.7.Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
B1.13.Desenvolvemento de 
hábitos de traballo,esforzo e 
responsabilidade. Técnicas 
de traballo. Recursos e 
técnicas de traballo 
individual.
B1.14. Hábitos de prevención
de enfermidades e 
accidentes, na aula e no 
centro.
B1.15.Emprego de diversos 
materiais, tendo en conta as 
normas de seguridade.
B1.16.Elaboración de 
protocolos de uso das TIC 
na aula.
B1.18.Planificación e realización
de proxectos, experiencias 

 Procura, selección e 
organización de información 
obtida en textos e imaxes para 
completar as actividades e 
responder preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as fontes 
de información que están ao 
seu alcance inmediato.

 Utilización do vocabulario da 
unidade traballada en 
exposicións e traballos da 
clase.

 Exposición oral de forma clara
e organizada de contidos que 
manifestan a comprensión dos
contidos da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e 
reflexión sobre os procesos e 
os resultados.

B1.1.Obter  información  relevante
sobre  feitos  ou fenómenos
previamente  delimitados,facer
predicións  sobre  sucesos  naturais,
integrar datos de observación directa e
indirecta a partir da consulta de fontes
directa e indirectas e comunicando os
resultados en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, elabora
informes e comunica os resultados en 
diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información a partir de textos
e imaxes para completar as 
súas actividades e responder 
preguntas, e comunica dita 
información oralmente e/ou 
por escrito.

Páx. 43
Act. 3

Páx. 48
Act. 7

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por escrito, 
deforma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 41
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 43

Acts. 1 e 2
Páx. 48
Act. 6

Páx. 49
Demostra

o teu
talento

CCL
CMCCT

B1.1.3. Emprega de forma autónoma o 
tratamento de textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou notas etc.).

 Utiliza adecuadamente o 
procesador de textos para 
presentar os seus traballos.

 Presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e 
limpa.

Páx. 49
Demostra

o teu
talento
Act. B

CCL
CSIEE

CMCCT
CD

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para 
acceder á información dos textos de carácter 
científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas
que aplica nos seus traballos 
e exposicións da clase.

Páx. 43
Traballa

coa imaxe
Páx. 48
Act. 8

CMCCT
CAA
CCL

B1.2. Establecer  conxecturas  tanto
respecto de sucesos que ocorren dunha
forma  natural  como  sobre  os  que
ocorren  cando  se  provocan  a  través
dun  experimento  ou  dunha
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de 
decisións.

Páx. 45
Act. 1

Páx. 49
Demostra

o teu
talento
Páx. 49
Act. 14

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.3.Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o coidado
pola seguridade propia e a dos 
seus compañeiros/as,coidando as 
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

B1.3.2. Coñece e emprega as normas de uso 
e de seguridade dos instrumentos, dos 
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación.

 Emprega de maneira 
adecuada os materiais de 
traballo e as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 46
Saber
facer

Páx. 48
Act. 8

CMCCT
CSC
CD
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 3:  O APARELLO LOCOMOTOR

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, montando, 
realizando e extraendo 
conclusións e presentando 
informes en diferentes soportes.

B1.4.Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigación se presentar 
informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo conclusións 
e comunicando os resultados. 

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo
conclusións e comunicando 
os resultados.

 Elabora un modelo 
tridimensional sobre o 
funcionamento dunha 
articulación.

Páx. 48
Act. 8

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de forma oral 
ou escrita, empregando soportes variados, 
recollendo información de diferentes fontes 
(directas, libros,Internet)cando traballa de 
forma individual ou en equipo na realización
de proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os 
seus resultados de forma 
individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e 
faino de maneira clara, 
ordenada e precisa.

 Observa e interpreta unha 
radiografía.

Páx. 46
Saber
facer

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 2. O SER 
HUMANO E A SAÚDE
B2.5. O aparello locomotor.
B2.6.Saúde e enfermidade.  
Principais enfermidades que 
afectan aos aparellos e 
sistemas do organismo 
humano.
B2.7.Hábitos saudables 
para previr enfermidades.
B2.8.Trastornos alimenticios.
B2.10. Tipos de dietas. 
Elaboración de menús 
saudables. Clasificación de 
alimentos. Análise de 
etiquetas de produtos.

 O aparello locomotor: 
funcionamento e órganos 
implicados.

 Descrición das propiedades e 
as funcións do esqueleto.

 Localización e descrición dos 
ósos e as articulacións: 
características e clasificación.

 Localización e descrición dos 
músculos: características e 
clasificación.

 Os movementos do corpo: 
contracción e relaxación.

 Hábitos saudables e 
prevención de riscos para a 
saúde: a importancia da dieta 
saudable, o exercicio físico e o
descanso.

B2.1.Identificar e localizar os 
principais órganos implicados na 
realización das funcións vitais do 
corpo humano,establecendo 
algunhas relacións fundamentais 
entre eles.

B2.1.1.Identifica e localiza os principais 
órganos implicados na realización das 
funcións vitais do corpo humano.

 Comprende, identifica e 
define diferentes niveis de 
organización do corpo: 
tecidos, órganos, aparellos e 
sistemas. Describe as 
funcións principais e as súas 
interrelacións.

 Explica o funcionamento do 
aparello locomotor: 
características, partes e 
funcións. Describe os 
mecanismos e os procesos 
entre os diferentes elementos 
que interveñen. Explica os 
movementos de contracción e
relaxación.

 Expresa relacións de 
coordinación e 
interdependencia nos 
procesos do organismo.

Páx. 41
Act. 1

Páx. 43
Acts. 1, 2

e 3
Traballa

coa imaxe

CMCCT
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 3:  O APARELLO LOCOMOTOR

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AV. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
 Coidado e lesións do aparello 

locomotor.
 Actitudes de respecto, 

cooperación e empatía cara ás 
persoas con dificultade de 
movemento, lesións, 
trastornos ou enfermidades.

 Historia da ciencia: 
identificación, explicación e 
valoración dos avances 
científicos que permitiron 
mellorar a vida e a saúde: 
Roentgen e os raios X.

 Observación e interpretación 
dunha radiografía.

B2.1.2.Identifica as principais 
características dos aparellos 
respiratorio,dixestivo, 
locomotor,circulatorio e excretor e explica 
as principais funcións.

 Identifica e describe órganos 
implicados na función de 
relación (aparello 
locomotor).

 Explica e describe órganos 
do aparello locomotor. 
Identifica, localiza, describe 
e clasifica músculos e ósos e 
explica as súas funcións 
principais e os procesos que 
se dan nelas.

 Identifica e valora relacións 
entre estes procesos e os 
hábitos saudables para o bo 
funcionamento do organismo.

Páx. 41
Acts. 2,
3,4 e 5
Traballa

coa imaxe
Páx. 42
Traballa

coa imaxe
Páx. 43
Act. 2

Páx. 46
Saber
facer

Páx. 49
Demostra

o teu
talento

CMCCT

B2.3.Relacionar determinadas 
prácticas de vida co adecuado 
funcionamento do corpo, 
adoptando estilos de vida 
saudables, coñecendo as 
repercusións para a saúde do seu 
modo de vida.

B2.3.2. Coñece os principios das dietas 
equilibradas,e elabora menús variados 
identificando ás prácticas saudables.

 Identifica, explica e asume 
hábitos saudables para o 
organismo e identifica e 
describe riscos de hábitos 
inadecuados.

 Explica os principios dunha 
dieta saudable. Identifica e 
explica prácticas para previr 
riscos e enfermidades.

Páx. 45
Act. 1

Páx. 49
Acts. 13,

14, 15, 17
e 19

CMCCT
CCL
CSC

UNIDADE 3:  O APARELLO LOCOMOTOR

OBXECTIVOS CURRICULARES

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os dereitos humanos, así como o pluralismo propio
dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e
creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

d) Coñecer, comprender  e  respectar  as  diferentes  culturas  e as  diferenzas entre  as  persoas,  a  igualdade  de  dereitos  e oportunidades,  de  homes  e  mulleres  e  a non  discriminación  de  persoas  con
discapacidade.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
i) Iniciarse na utilización, para a aprendizaxe, das Tecnoloxías da Información e a Comunicación desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.
k) Valorar a hixiene e a saúde, aceptar o propio corpo e o dos outros, respectar as diferenzas e utilizar a educación física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal

e social.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben coñecer e explicar o aparello locomotor do corpo humano. Deben localizar e describir os ósos e os músculos e definir as súas funcións principais.
A unidade parte dun texto sobre as dificultades dos médicos no pasado para estudar o interior do corpo e finaliza cun proxecto para observar e interpretar radiografías.

 O que os alumnos xa coñecen.Saben que o aparello locomotor está formado polos ósos e os músculos, que traballan conxuntamente para que as persoas poidan moverse. Tamén saben
que o aparello locomotor intervén na función de relación levando a cabo as ordes do cerebro mediante o movemento.

 Previsión de dificultades.Os alumnos poden ter certas dificultades para memorizar e diferenciar conceptos ao enfrontarse a nova terminoloxía anatómica, tales como cartilaxe,  tendón ou ligamento. Debe
facerse incidencia na diferenza entre “contracción”  e “relaxación” dos músculos e tamén na necesaria coordinación e interdependencia dos diversos órganos,  aparellos,  sistemas e funcións para un bo
funcionamento do organismo.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
 Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
 Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. Ver o corpo por dentro(páxina 38); O esqueleto(páxinas40 e 41);Os músculos e o aparello locomotor (páxinas 42 e 43); A saúde do aparato locomotor(páxinas 44
e 45).
Expresión oral e escrita.Conversación sobre a importancia dos descubrimentos: os raios X.Descrición de experiencias persoais en relación coas radiografías (páxina 38); Redacción sobre a importancia de eliminar
as barreiras arquitectónicas para facilitar a mobilidade das persoas discapacitadas (páxina 49); Redacción sobre un deporte e que partes do aparello locomotor están implicadas na súa práctica (páxina 49)
Comunicación audiovisual. Os ósos e as articulacións (páxina 40); o esqueleto (páxina 41); os músculos (páxinas 42 e 43); as posturas para o lombo (páxina 45); observar e interpretar radiografías(páxina 46).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Realización dunha presentación dixital sobre o aparello locomotor (páxina 49).
Emprendemento. Elaboración dun modelo tridimensional sobre o funcionamento dunha articulación (páxina 48); redacción sobre a importancia de eliminar as barreiras arquitectónicas para facilitar a mobilidade 
das persoas discapacitadas; realización dunha presentación dixital sobre o aparello locomotor; redacción sobre un deporte e que partes do aparello locomotor están implicadas na súa práctica (páxina 49).
Educación cívica e constitucional.Actitudes de cooperación, respecto e empatía cara ás persoas que padecen dificultades de movemento, lesións, trastornos ou enfermidades; Valoración e respecto cara á 
diversidade social.
Os valores persoais.O coidado persoal e a actividade física (páxinas 44 e 45).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios:
 A ecoloxía. O desenvolvemento sustentable.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
Desenvolvemento persoal:
 A dignidade. A liberdade.

 A autenticidade. A veracidade.

 O sentido. O desexo de superación.
As relacións persoais:
 A afectividade. A empatía.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.

5



1CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 4:  AS PLANTAS, A SÚA IMPORTANCIA PARA A VIDA NA TERRA

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC.
ESTÁNDARES DE APR.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIV.
COMP.

BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade 
científica.
B1.2.Emprego de diferentes fontes de 
información.
B1.3.Lectura de textos propios da 
área.
B1.4.Utilización das tecnoloxías da 
información e comunicación para 
buscar e seleccionar información, 
simular procesos e comunicar 
conclusións sobre os traballos 
realizados.
B1.7.Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.8.Traballo individual e cooperativo.
B1.10.A conduta responsable.
B1.11.A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Tomade decisións: criterios e 
consecuencias.
B1.13.Desenvolvemento de hábitos 
de traballo,esforzo e 
responsabilidade. Técnicas de 
traballo. Recursos e técnicas de 
traballo individual.
B1.16.Elaboración de protocolos de 
uso das TIC na aula.
B1.17.Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás tecnoloxías
da información e da comunicación e do 
seu poder de adicción.
B1.18.Planificación e realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, 
formulando problemas, enunciando 

 Procura, selección e 
organización de 
información obtida en 
textos e imaxes para 
completar as actividades
e responder preguntas.

 Expresión oral e escrita 
de información.

 Interese por utilizar as 
fontes de información 
que están ao seu alcance
inmediato.

 Utilización do 
vocabulario da unidade 
traballada en 
exposicións e traballos 
da clase.

 Exposición oral de 
forma clara e organizada
de contidos que 
manifestan a 
comprensión dos 
contidos da unidade.

 Realización de pequenos
proxectos de 
investigación e reflexión
sobre os procesos e os 
resultados.

B1.1.Obter información relevante sobre 
feitos ou fenómenos previamente 
delimitados,facer predicións sobre sucesos 
naturais, integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da consulta de 
fontes directa e indirectas e comunicando 
os resultados en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e 
organiza información a 
partir de textos e imaxes 
para completar as súas 
actividades e responder 
preguntas, e comunica 
esa información 
oralmente e/ou por 
escrito.

Páx. 59
Acts. 1 e

2
Páx. 61
Act. 3

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por escrito, 
deforma clara e ordenada contidos 
relacionados coa área manifestando a 
comprensión de textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a 
comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

Páx. 59
Acts. 1, 2

e 3
Páx. 61
Act. 1

Páx. 63
Act. 1

CCL
CMCCT

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas para
acceder á información dos textos de 
carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de 
documentos escritos, 
imaxes, gráficos e extrae
conclusións adecuadas 
que aplica nos seus 
traballos e exposicións 
da clase.

Páx. 60
Traballa

coa imaxe
Páx. 61
Act. 2

Páx. 63
Act. 1

Páx. 65
Acts. 1 e

2

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de 
información na rede.

 Efectúa buscas de 
información usando as 
tecnoloxías da 
información e 
comunicación.

Páx. 59
Act. 3

Páx. 69
Act. 16

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren 
dunha forma natural como sobre os 
que ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou dunha 
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e 
execución de accións e 
tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións.

Páx. 63
Act. 2

Páx. 69
Demostra

o teu
talento

CSIEE
CAA

CMCCT



2CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 4:  AS PLANTAS, A SÚA IMPORTANCIA PARA A VIDA NA TERRA

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC.
ESTÁNDARES DE APR.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIV.
COMP.

hipóteses, seleccionando o material 
necesario, montando, realizando e 
extraendo conclusións e 
presentando informes en diferentes 
soportes.

B1.3.Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as,coidando as ferramentas e 
facendo uso adecuado dos materiais.

B1.3.1. Utiliza estratexias para realizar 
traballos de forma individual e en equipo, 
amosando habilidades para a resolución 
pacífica de conflitos.

 Realiza proxectos de 
investigación científica 
de forma individual ou 
cooperativa, achegando 
a información de 
diversas fontes, seguindo
as fases de identificación
do obxectivo, 
planificación e 
elaboración.

Páx. 69
Act. 12

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

B1.3.2. Coñece e emprega as normas de 
uso e de seguridade dos instrumentos, dos
materiais de traballo e das tecnoloxías da 
información e comunicación.

 Emprega de maneira 
adecuada os materiais de
traballo e as tecnoloxías 
da información e 
comunicación.

Páx. 69
Act. 12

CMCCT
CSC
CD

B1.4.Realizar proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigación se 
presentar informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións 
formulando problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación 
formulando problemas, 
enunciando hipóteses, 
seleccionando o material
necesario, extraendo 
conclusións e 
comunicando os 
resultados.

Páx. 66
Saber
facer

Páx. 69
Act. 12

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, empregando 
soportes variados, recollendo 
información de diferentes fontes 
(directas, libros,Internet) cando 
traballa de forma individual ou en 
equipo na realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e
os seus resultados de 
forma individual ou 
cooperativa, de forma 
oral e/ou escrita, e faino 
de maneira clara, 
ordenada e precisa.

Páx. 66
Saber
facer

CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.5.As plantas:a estrutura e 
fisioloxía. A fotosíntese.

 As plantas.
 As necesidades das 

plantas: a luz, a auga,
o aire e a terra.

 A nutrición das 
plantas.

 A fotosíntese e a 
respiración.

 Análise dos procesos 
que interveñen na 
nutrición das plantas.

 A reprodución sexual 

B3.2.Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

B3.2.1. Clasifica aos seres vivos e 
nomea as principais características 
atendendo ao seu reino: Reino 
animal.Reino das plantas. Reino 
dos fungos e outros reinos 
empregando criterios científicos e 
medios tecnolóxicos.

 Identifica, clasifica e 
explica as características
fundamentais das plantas
segundo diversos 
criterios e atendendo ao 
seu reino.

 Comprende, identifica e 
explica as funcións vitais
das plantas: nutrición e 
reprodución.

 Explica o proceso da 
fotosíntese e recoñece a 

Páx. 59
Acts. 1, 2

e 3
Páx. 60
Traballa

coa imaxe
Páx. 61

Acts. 1, 2
e 3

Páx. 62
Traballa

coa imaxe
Páx. 63

CMCCT
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UNIDADE 4:  AS PLANTAS, A SÚA IMPORTANCIA PARA A VIDA NA TERRA

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC.
ESTÁNDARES DE APR.

INDICADORES DE
LOGRO

ACTIV.
COMP.

das plantas.
 A flor: identificación 

das súas partes.
 A polinización.
 O froito e as 

sementes.
 A xerminación.
 A reproducción 

asexual das plantas.
 Compresión dos 

procedementos de 
reprodución sexual e 
asexual das plantas.

 A reprodución asexual
na agricultura.

 Recoñecemento da 
importancia da 
fotosíntese para os seres 
vivos.

súa importancia para a 
vida na Terra.

Acts. 1 e
2

Páx. 65
Acts. 1 e

2

UNIDADE 4:  AS PLANTAS, A SÚA IMPORTANCIA PARA A VIDA NA TERRA

OBXECTIVOS
CURRICULARES

a) Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a obrar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respectar os
dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática.

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico,
iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía,  a historia e a cultura, con especial  atención aos relacionándose

vinculados con Galicia.
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
o) Coñecer, apreciar  e  valorar  as  singularidades  culturais,  lingüísticas,  físicas  e  sociais  de  Galicia,  salientando as  mulleres  e  os  homes que  realizaron  achegas

importantes á cultura e á sociedade galegas.

PUNTO DE PARTIDA DA
UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben coñecer  e explicar o reino das plantas.Os alumnos coñecerán que, para poder  vivir, precisan materia  e enerxía que
conseguen coa función de nutrición;  aprenderán a importancia da fotosíntese para o resto de vida da Terra.  Profundarán ademais na función de reprodución,
distinguindo reprodución sexual e asexual. Como tarefa final, deseñarán un experimento para demostrar que as plantas producen osíxeno.

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos coñecen as partes das plantas e que se alimentan de luz, aire, auga e algunhas sustancias que toman do chan.
 Previsión de dificultades.Os alumnos poden ter certas dificultades á hora de comprender os procesos de nutrición e de reprodución das plantas.

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO
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ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
 Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente 
creadas para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual 
(anotacións e puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á 
unidade.
 Avaliación por competencias, probas 
correspondentes á unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 
 Reforzo individual por parte do/a titor/a.
 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.
 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.
 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.
 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. As plantas no espazo(páxina 56); As necesidades das plantas (páxinas 58 e 59); A fotosíntese e a respiración (páxinas 60 e 61); A reprodución sexual das plantas 
(páxinas 62 e 63); A reprodución asexual das plantas (páxinas 64 e 65).
Expresión oral e escrita. Explicación de por que é necesario que a estrutura estivese pechada (páxina 56); Redacción dunha historia de ficción científica (páxina 69).
Comunicación audiovisual. Esquema da función de nutrición das plantas (páxinas60 e 61); partes dunha flor (páxina 62); semente de feixón aberta (páxina 63); aplicacións da reprodución asexual (páxina 65).
Tecnoloxías da información e da comunicación.As plantas carnívoras (páxina59); as abellas (páxina 69).
Emprendemento. Explicación da utilidade que tería cultivar plantas nas viaxes espaciais; redacción dunha historia de ficción científica sobre a colonización doutro planeta; proposta dun experimento (páxina 69).
Os valores persoais. O respecto polos seres vivos e a importancia dos bosques (páxina 58).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA  Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios:
 A ecoloxía. A admiración.
Desenvolvemento persoal:

 A autenticidade. A veracidade.

 O sentido. O desexo de superación.
As relacións persoais:

 A afectividade. A empatía.
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 A comunicación. A corrección.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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UNIDADE 5:  OS ECOSISTEMAS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1. Iniciación á actividade 
científica.
B1.2. Emprego de diferentes fontes de 
información.
B1.3. Lectura de textos propios da 
área.
B1.6. Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.7. Traballo individual e 
cooperativo.
B1.8. A igualdade entre homes e 
mulleres. A conduta responsable.
B1.9. A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos. Toma
de decisións: criterios e 
consecuencias.
B1.10. Técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo 
individual. Desenvolvemento de 
hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade.
B1.15. Planificación e realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, formulando 
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, 
montando, realizando e extraendo 
conclusións e presentando informes 
en diferentes soportes.

 Procura, selección e 
organización de información 
obtida en textos e imaxes 
para completar as actividades
e responder preguntas.
 Expresión oral e escrita 
de información.
 Interese por utilizar as 
fontes de información que 
están ao seu alcance 
inmediato.
 Utilización do 
vocabulario adecuado nas 
súas exposicións e traballos.
 Exposición oral e/ou 
escrita das conclusións 
obtidas.
 Realización de 
pequenos proxectos de 
investigación e reflexión 
sobre os procesos e os 
resultados.

B1.1. Obter información relevante sobre
feitos ou fenómenos previamente 
delimitados, facer predicións sobre 
sucesos naturais, integrar datos de 
observación directa e indirecta a partir 
da consulta de fontes directa e indirectas
e comunicando os resultados en 
diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta e 
relevante, analízaa, obtén 
conclusións, elabora informes para
o rexistro de plan de traballo e 
comunica, de forma oral e escrita, 
as conclusións.

 Obtén información sobre os 
seres vivos, clasifícaa e 
estrutúraa, segundo uns criterios 
establecidos.

Páx. 72
Saber
facer

CCL
CSIEE
CAA
CD

CMCCT

B1.1.2. Expresa oralmente e por 
escrito, de forma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas exposicións
e traballos.
 Expón oralmente, de forma 
clara e ordenada, contidos 
relacionados coa unidade, que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 64
Expresión

oral
Páx. 67

Acts. 1, 2 e
3

Páx. 69
Acts. 1, 2 e

3
Páx. 71

Acts. 1, 2 e
3

Páx. 75
Act. 10

CCL
CMCCT

B1.1.4. Manexa estratexias 
axeitadas para acceder á 
información dos textos de 
carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e 
exposicións da clase.

Páx. 67
Act. 3 
Páx. 69
Act. 3

CMCCT
CAA
CCL

B1.2. Establecer conxecturas tanto 
respecto de sucesos que ocorren dunha 
forma natural como sobre os que 
ocorren cando se provocan a través dun 
experimento ou dunha experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa na
toma de decisións, identificando os
criterios e as consecuencias das 
decisións tomadas.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións 
e tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

Páx. 72
Saber
facer

Páx. 75
Act. 15

Demostra
o teu

talento

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.3. Traballar de forma cooperativa, 
apreciando o coidado pola seguridade 
propia e a dos seus compañeiros/as, 
coidando as ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

B1.3.1. Utiliza estratexias para 
estudar e traballar de forma eficaz, 
individualmente e en equipo, 
amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de forma 
individual ou cooperativa, 
achegando a información de diversas
fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.

Páx. 75
Act. 12

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.4. Realizar proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas investigacións e 
presentar informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de forma 
individual ou cooperativa, 
extraendo información de 
diversas fontes, seguindo as 
fases de identificación do 
obxectivo, planificación e 
elaboración.
 Utiliza claves dicotómicas 
para identificar seres vivos.

Páx. 72
Saber
facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

1
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UNIDADE 5:  OS ECOSISTEMAS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.3. Os seres vivos: características, 
clasificación e tipos.
B3.4. Os animais vertebrados e 
invertebrados, características e 
clasificación.
B3.5. As plantas: estrutura e 
fisioloxía. A fotosíntese e a súa 
importancia para a vida na Terra.

 Clasificación dos 
seres vivos: os cinco 
reinos.
 O reino dos animais: 
animais vertebrados e 
animais invertebrados.
 O reino das plantas: 
plantas sen flores e 
plantas con flores.
 Identificación de 
plantas cunha clave.

B3.2. Coñecer diferentes niveis de 
clasificación dos seres vivos, 
atendendo ás súas características e 
tipos.

B3.2.1. Identifica as 
características e clasifica os 
seres vivos:
- Reino animal.
- Reino das plantas.
-  Reino dos fungos.
- Outros reinos.

 Identifica os cinco reinos e 
clasifica os animais segundo as 
súas características en cada 
reino.
 Observa directa e 
indirectamente e clasifica os 
seres vivos en diferentes tipos, 
segundo as súas características.
 Coñece as características 
dos animais invertebrados, 
explícaas e utilízaas para 
clasificalos.
 Coñece as características 
dos animais vertebrados, 
explícaas e utilízaas para 
clasificalos.
 Coñece as características 
dos diferentes tipos de plantas, 
explícaas e utilízaas para 
clasificalas.

Páx. 66
Traballa

coa imaxe
Páx. 67

Acts. 1, 2
e 3

Páx. 68
Traballa

coa imaxe
Páx. 69

Acts. 1, 2
e 3

Páx. 70
Traballa

coa imaxe
Páx. 71

Acts. 1 e 3

CMCCT

B3.2.2. Utiliza guías na 
identificación científica de 
animais e plantas.

 Identifica plantas cunha 
clave.

Páx. 72
Saber
facer

CMCCT
CAA

UNIDADE 5:  OS ECOSISTEMAS

OBXECTIVOS CURRICULARES b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo/a, sentido crítico, iniciativa persoal,

curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
j) Utilizar diferentes representacións e expresións artísticas e iniciarse na construción de propostas visuais e audiovisuais.

l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.

2
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o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, poñendo de relevancia as mulleres e homes que realizaron achegas importantes á cultura

e á sociedade galegas.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta primeira unidade preténdese que os alumnos coñezan os cinco reinos; deben identificar e clasificar os seres vivos. Os alumnos clasificarán os animais en

vertebrados e invertebrados, segundo as súas características; saberán diferenciar e clasificar as plantas en plantas sen flores e plantas con flores; identificarán animais e plantas mediante a

observación directa ou indirecta e describiranos correctamente. Como tarefa final, utilizarán unha clave para identificar plantas.

 que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que os seres vivos están formados por células e que algúns seres vivos son unicelulares e outros son pluricelulares. Saben que as

células dos seres pluricelulares se agrupan en tecidos; estes, en órganos; e estes, en sistemas e aparellos, que forman un organismo completo.

 Previsión de dificultades. É posible  que atopen dificultades na clasificación  dos animais  invertebrados.  Solucionarase mediante  a observación directa  e mediante  o visionado de

fotografías, láminas e vídeos ilustrativos.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.

 Análise e valoración de tarefas creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No

caso de que a resolución non sexa errónea, pero sexa 

incompleta ou falte algún elemento esencial, pódese 

valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a cualificación 

máxima da proba será de 10 puntos. A avaliación inicial 

cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 

a rúbrica correspondente á unidade.

        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  

        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.

 As probas de avaliación por competencias.

 A observación directa.

 Rexistros de avaliación, rúbricas...

3



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Como se identifica un ser vivo? (páxina 64).

Expresión oral e escrita. Enumeración de distintos tipos de animais e plantas (páxina 64); descrición de semellanzas e diferenzas entre as ximnospermas e as anxiospermas (páxina 71); 

escribir un conto en que o protagonista sexa un animal ou unha planta (páxina 75).

Comunicación audiovisual. Os cinco reinos (páxina 66); os animais vertebrados (páxina 68), os animais invertebrados (páxina 69); plantas sen flores (páxina 70), plantas con flores (páxina 

71).

Emprendemento. Elixir fotografías de animais e plantas; elixir un poema ou unha canción en que aparezan animais ou plantas; escribir un conto en que o protagonista sexa un animal ou unha 

planta (páxina 75).

Educación cívica e constitucional. Identificación de medusas nunha praia e do perigo que supoñen (páxina 74).

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Como se identifica un ser vivo? (páxina 64).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

 Valores sociais, cívicos e solidarios: 

 A pertenza, as raíces. 

 A responsabilidade colectiva, o interese pola realidade social. 

 A cidadanía, o espírito democrático. 

 A solidariedade, o interese polos demais.

 Desenvolvemento persoal:

 A autenticidade. 

 A defensa da xustiza e a igualdade ante a lei.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 6:  A NATUREZA E A SÚA CONSERVACIÓN

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade 
científica.
B1.2.Emprego de diferentes fontes de
información.
B1.3.Lectura de textos propios da 
área.
B1.4.Utilización das tecnoloxías 
da información e comunicación 
para buscar e seleccionar 
información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os 
traballos realizados.
B1.7.Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.8.Traballo individual e 
cooperativo.
B1.10.A conduta responsable.
B1.11.A relación cos demais. A 
resolución pacífica de conflitos.
B1.12. Tomade decisións: 
criterios e consecuencias.
B1.13.Desenvolvemento de 
hábitos de traballo,esforzo e 
responsabilidade. Técnicas de 
traballo. Recursos e técnicas de 
traballo individual.
B1.16.Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula.
B1.17.Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e da 
comunicación e do seu poder de 
adicción.
B1.18.Planificación e realización 
de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, montando, 
realizando e extraendo 

 Procura, selección e 
organización de información 
obtida en textos e imaxes para 
completar as actividades e 
responder preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as fontes de
información que están ao seu 
alcance inmediato.

 Utilización do vocabulario da 
unidade traballada en 
exposicións e traballos da clase.

 Exposición oral de forma clara 
e organizada de contidos que 
manifestan a comprensión dos 
contidos da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e 
reflexión sobre os procesos e os
resultados.

B1.1.Obter información relevante
sobre  feitos  ou fenómenos
previamente  delimitados,facer
predicións  sobre  sucesos
naturais,  integrar  datos  de
observación directa e  indirecta a
partir  da  consulta  de  fontes
directa  e  indirectas  e
comunicando  os  resultados  en
diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información relacionada co 
proxecto a partir de textos, 
imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e
responder preguntas de forma 
adecuada, comunicando esa 
información oralmente e/ou por
escrito.

Páx. 87
Act. 2

Páx. 89
Act. 1

Páx. 93
Act. 4

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por 
escrito, deforma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 87
Act. 1

Páx. 93
Acts. 1, 2 e 3

CCL
CMCCT

B1.1.3. Emprega de forma autónoma o
tratamento de textos (axuste de 
páxina, inserción de ilustracións ou 
notas etc.).

 Utiliza adecuadamente o 
procesador de textos para 
presentar os seus traballos.

 Presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e 
limpa.

Páx. 99
Demostra o
teu talento

Act. A

CCL
CSIEE

CMCCT
CD

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas 
para acceder á información dos textos 
de carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e 
exposicións da clase. 

 Interpreta gráficos de barras.

Páx. 89
Act. 2

Páx. 91
Acts. 1 e 2

Páx. 96
Saber facer

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de
información na rede.

 Efectúa buscas de información 
usando as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 89
Act. 3

Páx. 91
Act. 3

Páx. 93
Act. 5

Páx. 95
Act. 3

CAA
CMCCT

CD

B1.1.6. Coñece e aplica estratexias de 
acceso e traballo na rede.

 Aplica estratexias para acceder 
e traballar na rede.

Páx. 89
Act. 3

Páx. 91
Act. 3

Páx. 93
Act. 5

Páx. 95
Act. 3

CAA
CMCCT

CD
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 6:  A NATUREZA E A SÚA CONSERVACIÓN

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
conclusións e presentando 
informes en diferentes soportes.

B1.2. Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos 
que ocorren dunha forma 
natural como sobre os que 
ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou 
dunha experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións.

Páx. 95
Act. 2

Páx. 96
Saber facer

Páx. 98
Act. 5

Páx. 99
Act. 15

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.3.Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade 
propia e a dos seus 
compañeiros/as,coidando as 
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

B1.3.1. Utiliza estratexias para realizar
traballos de forma individual e en 
equipo, amosando habilidades para a 
resolución pacífica de conflitos.

 Realiza proxectos de 
investigación científica de 
forma individual ou 
cooperativa, achegando a 
información de diversas fontes,
seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.

Páx. 99
Act. 12

Demostra o
teu talento

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

B1.3.2. Coñece e emprega as normas 
de uso e de seguridade dos 
instrumentos, dos materiais de traballo
e das tecnoloxías da información e 
comunicación.

 Emprega de maneira adecuada 
os materiais de traballo e as 
tecnoloxías da información e 
comunicación.

Páx. 99
Act. 12

CMCCT
CSC
CD

B1.4.  Realizar  proxectos,
experiencias sinxelas e pequenas
investigacións  e  presentar
informes  coas  conclusións  en
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o
material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e comunicando 
os resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

Páx. 99
Demostra o
teu talento

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, 
recollendo información de 
diferentes fontes (directas, 
libros,Internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo na 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os 
seus resultados de forma 
individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e faino 
de maneira clara, ordenada e 
precisa.

Páx. 99
Demostra o
teu talento

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 6:  A NATUREZA E A SÚA CONSERVACIÓN

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.7.Características e 
compoñentes dun ecosistema.
B3.8.Observación e estudo dun 
ecosistema próximo, recoller 
datos,facer hipóteses e 
recollendo os resultados en 
diferentes soportes.
B3.9.Actuacións humanas 
que modifican o medio 
natural. Extinción de 
especies.
B3.10. Interese pola 
observación e polo estudo 
rigoroso de todos os seres 
vivos.

B3.11.Emprego de medios 
tecnolóxicos para o estudo dos 
seres vivos.

 Os ecosistemas terrestres: os 
bosques, as pradarías, os 
desertos e as estepas.

 Os ecosistemas acuáticos: 
mariños e de auga doce.

 Definición de medio natural e 
descrición e identificación das 
accións que o modifican ou 
alteran.

 Explicación de consecuencias e 
efectos negativos das persoas 
sobre o medio natural: 
contaminación, deforestación, 
desertificación e extinción das 
especies.

 Identificación das causas e 
consecuencias da extinción de 
especies nun ecosistema.

 Valoración da repercusión en 
cadea que a extinción de 
animais e plantas supón para 
todas as especies do ecosistema.

 Medidas para a conservación do
medio natural: explicación das 
responsabilidades das 
autoridades e dos cidadáns.

 Observación e interpretación de
gráficos de barras.

 Valoración das técnicas e 
ferramentas de observación e 
estudo científico.

 Identificación, clasificación e 
valoración dos espazos 
protexidos.

 Interese e respecto por todos os 
seres vivos.

 Valoración da cooperación e a 
interdependencia de todos os 
seres vivos para a 
sustentabilidade da vida na 
Terra.

B3.3.Investigaras 
características de 
ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos,
facendo hipóteses, 
empregando diversas fontes 
de información e presentando 
os resultados en diferentes 
soportes,mostrando interese 
pola rigorosidade e hábitos de
respecto e coidado cara aos 
seres vivos..

B3.3.1. Coñece e explica, con 
rigorosidade,as principais 
características e compoñentes dun 
ecosistema.

 Identifica e describe 
ecosistemas terrestres: os 
bosques, as pradarías de 
montaña, os desertos e as 
estepas, e os seres vivos que os 
integran. Identifica e describe 
tipos de medios físicos e 
especies de seres vivos dentro 
dos grupos.

 Identifica e describe 
ecosistemas acuáticos: mariños
e de auga doce. Identifica e 
describe tipos de medios 
físicos e especies de seres 
vivos dentro dos grupos.

 Coñece os principais tipos de 
ecosistemas galegos.

Páx. 86
Traballa 
coa imaxe

Páx. 87
Acts. 1 e 2

Páx. 89
Act. 1 e 2
Páx. 98
Act. 2

CMCCT
CCL

B3.3.2.Investiga con criterio 
científico, ecosistemas próximos e 
presenta resultados en diferentes 
soportes.

 Busca información sobre o 
Parque Nacional das Illas 
Atlánticas e achega medidas 
para evitar a deteriorización 
deste espazo natural protexido.

 Realiza unha presentación 
dixital sobre un ecosistema 
próximo.

Páx. 95
Act. 3

Páx. 99
Demostra o
teu talento

Act. A

CMCCT
CCL

B3.3.3.Identifica algunhas actuacións 
humanas que modifican o medio 
natural e as causas de extinción de 
especies e explica algunhas actuacións
para o seu coidado.

 Explica que é o medio natural e
describe efectos negativos das 
accións das persoas sobre el: 
contaminación, deforestación, 
desertificación e extinción de 
seres vivos.

 Identifica e expresa e valora 
causas e consecuencias da 
extinción de especies.

 Identifica espazos protexidos. 
Describe características e tipos 
e valora a súa función e a súa 
importancia para preservar a 
vida.

 Identifica e adopta medidas 
para promover o respecto e 
coidado do medio natural. 

 Describe responsabilidades das
autoridades e dos cidadáns e 
identifica, expresa e asume 
actitudes de aforro de auga e 
enerxía e reciclaxe de residuos.

Páx. 91
Acts. 1 e 2

Páx. 93
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 95

Acts. 1 e 2
Páx. 98

Acts. 5, 6, 7
e 9

Páx. 99
Act. 12

CMCCT
CSC

3



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 6:  A NATUREZA E A SÚA CONSERVACIÓN

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B3.3.5.Observa e rexistra algún 
proceso asociado á vida dos seres 
vivos,utiliza os instrumentos e os 
medios audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados e comunica de xeito oral e 
escrito os resultados.

 Localiza, selecciona e organiza
información nos medios 
dixitais sobre diversos contidos
relacionados coa unidade.

 Valora a importancia da 
capacidade de comprobar os 
datos a través da observación, 
as ferramentas e o traballo 
científico.

Páx. 89
Act. 3

Páx. 91
Act. 3

Páx. 93
Act. 5

Páx. 95
Act. 3

CMCCT
CCL
CD

UNIDADE 6:  A NATUREZA E A SÚA CONSERVACIÓN

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
l) Coñecer e valorar os animais máis próximos ao ser humano e adoptar modos de comportamento que favorezan o seu coidado.
o) Coñecer, apreciar e valorar as singularidades culturais, lingüísticas, físicas e sociais de Galicia, salientando as mulleres e os homes que realizaron achegas importantes á cultura e á

sociedade galegas.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos coñecerán os diferentes tipos de ecosistemas terrestres e acuáticos, deberán explicar que é o medio natural e as relacións que se dan nel entre os seres
vivos e o medio físico. Deben identificar, explicar e valorar os efectos negativos das persoas (a desertificación, contaminación, deforestación e a extinción de especies), así como actitudes
de respecto, responsabilidade e coidado para preservar a vida e o equilibrio natural. Finalmente, a unidade propón un proxecto para observar, analizar e interpretar un gráfico de barras
sobre a contaminación.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa saben que é un ecosistema eque as actividades que realizamos as persoas na nosa vida diaria poden afectar, de maneira positiva ou
negativa, aomedioen que vivimos. Tamén saben que para reducir os efectos da contaminación podemos aforrar enerxía e aplicar a regra dos tres erres: reducir, reciclar e reutilizar.

 Previsión de dificultades.Os alumnos poden ter certas dificultades en diferenciar medio natural, ecosistema e medio físico. Debe precisarse que as acepcións de medio natural poden ser
diferentes. Tamén deben precisarse as diferenzas entre os distintos tipos de espazos protexidos.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
 As probas de avaliación por competencias.
 A observación directa.
 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. A volta ao campo(páxina 84); Os ecosistemas terrestres (páxinas 86 e 87); Os ecosistemas acuáticos (páxinas 88 e 89); O medio natural (páxinas 90 e 91); 
Efectos das persoas sobre o medio natural (páxinas 92 e 93); A conservación do medio natural (páxinas 94 e 95).
Expresión oral e escrita. Debate sobre as vantaxes e desvantaxes de vivir na cidade ou no campo (páxina 84.
Comunicación audiovisual. O medio natural do lince ibérico (páxina 90); as etapas da desertificación dunha zona (páxina 80); campaña publicitaria para protexer unha especie en perigo de extinción  (páxina 99).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Buscar información nos medios dixitais sobre os ditiscos (páxina 89); buscar información nos medios dixitais sobre o lobo (páxina 91); buscar información no 
Catálogo de Especies Ameazadas algún animal en perigo de extinción (páxina 93); buscar información sobre o Parque Nacional de Illas Atlánticas (páxina 95); realizar unha presentación dixital sobre un ecosistema
(páxina 99).
Emprendemento. Medidas persoais para o aforro de enerxía (páxina 95); interpretación dun gráfico de barras (páxina 96); presentación dixital sobre un ecosistema; elaboración de carteis sobre a elaboración de 
residuos; procura de información sobre os problemas ambientais do planeta para preparar unha exposición (páxina 99).
Educación cívica e constitucional. Responsabilidade dos cidadáns e as autoridades na conservación do medio natural (páxina 94).
Os valores persoais. O desenvolvemento sustentable e o medio natural. Iniciativas persoais para o coidado do medio natural.
Prevención do risco derivado da utilización das TIC. Conciencia da propiedade intelectual das imaxes que se usan na rede.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

As relacións persoais:
 O respecto persoal. A tolerancia.

 As relacións interxeracionais. O agradecemento aos maiores

 As diferenzas culturais. Interese por outras culturas. O respecto aos inmigrantes.
Valores sociais, cívicos e solidarios:
 A pertenza. A lealdade.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 7:  A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade 
científica.
B1.2.Emprego de diferentes fontes de
información.
B1.3.Lectura de textos propios da 
área.
B1.4.Utilización das tecnoloxías 
da información e comunicación 
para buscar e seleccionar 
información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os 
traballos realizados.
B1.5.Uso progresivamente 
autónomo do tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas,imaxes, etc.).
B1.6.Xestión de ficheiros.
B1.7.Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.18.Planificación e realización 
de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, montando, 
realizandoe extraendo 
conclusións e presentando 
informes en diferentes soportes.

 Procura, selección e organización 
de información obtida en textos e 
imaxes para completar as 
actividades e responder 
preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as fontes de 
información que están ao seu 
alcance inmediato.

 Utilización do vocabulario da 
unidade traballada en exposicións
e traballos da clase.

 Exposición oral de forma clara e 
organizada de contidos que 
manifestan a comprensión dos 
contidos da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e 
reflexión sobre os procesos e os 
resultados.

B1.1.Obter información relevante 
sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados,facer 
predicións sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e 
organiza información concreta e 
relevante,analízaa,obtén 
conclusións, elabora informes e 
comunica os resultados en 
diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información relacionada co 
proxecto a partir de textos, 
imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e
responder preguntas de forma 
adecuada, comunicando esa 
información oralmente e/ou por
escrito.

Páx. 109
Acts. 1 e 2
Páx. 111

Act.1

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por 
escrito, deforma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 110
Traballa coa

imaxe
Páx. 111

Act. 2
Páx. 113

Act. 2
Páx. 116

Saber facer

CCL
CMCCT

B1.1.3. Emprega de forma 
autónoma o tratamento de textos 
(axuste de  páxina, inserción de 
ilustracións ou notas etc.).

 Utiliza adecuadamente o 
procesador de textos para 
presentar os seus traballos.

 Presenta os traballos de 
maneira ordenada, clara e 
limpa.

Páx. 119
Demostra o
teu talento

Act. B

CCL
CSIEE

CMCCT
CD

B1.1.4. Manexa estratexias 
axeitadas para acceder á 
información dos textos de carácter
científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e 
exposicións da clase. 

Páx. 111
Act. 3

Páx. 115
Acts. 1 e 2

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas 
guiadas de información na 
rede.

 Efectúa buscas de información 
usando as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 119
Act. 16

Demostra o
teu talento

Act. B

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural 
como sobre os que ocorren 
cando se provocan a través dun
experimento ou dunha 
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten 
iniciativa na toma de decisións.

Páx. 116
Saber facer

Páx. 118
Act. 7

Páx. 119
Acts. 15 e 17
Demostra o
teu talento

CSIEE
CAA

CMCCT

1



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 7:  A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B1.4.Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar informes 
coas conclusións en diferentes 
soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando 
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material 
necesario, realizando, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

 Constrúe un obxecto con 
materiais reciclados que 
cumpra unha función.

Páx. 116
Saber facer

Páx. 119
Demostra o
teu talento

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, 
de forma oral ou escrita, 
empregando soportes 
variados, recollendo 
información de diferentes 
fontes (directas, 
libros,Internet) cando traballa 
de forma individual ou en 
equipo na realización de 
proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os 
seus resultados de forma 
individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e faino 
de maneira clara, ordenada e 
precisa.

Páx. 116
Saber facer

Páx. 119
Demostra o
teu talento

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 4. MATERIA
E ENERXÍA
B4.1.Comparación e clasificación 
dos materiais segundo propiedades 
físicas observables: dureza, 
solubilidade,estado de agregación e 
condutividade térmica.
B4.2.Diferentes procedementos 
para a medida da masa e do 
volume dun corpo.
B4.3. Explicación de fenómenos 
físicos observables en termos de 
diferenzas de densidade.A flotación 
nun medio líquido.
B4.6.Realización de 
experiencias sinxelas sobre 
reaccións químicas habituais na
vida cotiá e doméstica: a 
combustión,a oxidación e a 
fermentación.

 Explicación das propiedades da 
materia: xerais e características.

 Explicación da masa e o volume 
dun corpo: Aplicación de formas 
de medición.

 Explicación da densidade dun 
corpo e aplicación da fórmula 
para determinala.

 Explicación da flotabilidade nun 
medio.

 Descrición das propiedades de 
sólidos líquidos e gasosos. 
Identificación e descrición de 
materiais e elementos en base a 
esas propiedades.

 Explicación das reaccións 
químicas e a súa importancia.

 Tipos de reaccións químicas.
 Valoración dos coñecementos 

achegados pola ciencia á 
sociedade a través da observación
e o estudo das leis que rexen os 

B4.1.Coñecer e comparar para 
clasificar materiais segundo as 
súas propiedades observables: 
dureza, solubilidade, estado de 
agregación e condutividade 
térmica.

B4.1.1. Coñece e clasifica 
materiais segundo as súas 
propiedades (dureza, solubilidade,
estado de agregación e 
condutividade térmica).

 Explica as propiedades da 
materia: xerais e 
características.

 Describe propiedades de 
sólidos (resistencia, fraxilidade,
flexibilidade, elasticidade e 
dureza), líquidos (viscosidade e
volatilidade) e gasosos (gas 
expandido e gas comprimido). 
Identifica e describe materiais e
elementos en base a esas 
propiedades.

Páx. 112
Traballa coa

imaxe
Páx.113

Acts. 1, 2 e 3

CMCCT

B4.2.Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións para determinar:a
masa e o volume dun corpo e as
principais características da 
flotación dos corpos.

B4.2.1. Utiliza diferentes 
procedementos para 
determinar a medida da masa 
e do volume dun corpo.

 Explica que é a masa dun corpo
e identifica, explica e aplica 
formas de medila.

 Explica que é o volume dun 
corpo e identifica, explica e 
aplica formas de medilo.

Páx. 108
Traballa coa

imaxe
Páx. 109

Traballa coa
imaxe

Acts. 1 e 2

CMCCT

B4.2.2. Describe a diferenza 
entre masa e volume.

 Describe a diferenza entre 
masa e volume.

Páx. 111
Act. 1

Páx. 109
Acts. 1 e 2

CMCCT
CCL
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 7:  A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
fenómenos, e identificación de 
aplicacións derivadas deles.

 Construción dun submarino con 
materiais caseiros e reciclados e 
explicación do seu 
funcionamento.

B4.2.3.Identifica e explica as 
principais características da 
flotación nun medio líquido.

 Explica que é a flotabilidade 
nun medio. Identifica e expón 
exemplos de corpos e 
elementos que flotan en medios
líquidos ou gasosos e explica 
por que.

Páx. 111
Acts. 1 e 2
Páx. 116

Saber facer
Páx. 118

Act. 7

CMCCT
CCL

B4.4.Realizar experiencias 
sinxelas, deforma cooperativa, 
sobre reaccións químicas 
habituais na vida cotiá; formular 
problemas, enunciar 
hipóteses,seleccionar o material 
necesario, extraer conclusións e
comunicar os resultados en 
diferentes soportes.

B4.4.1. Realiza experiencias 
sinxelas,en equipo, sobre 
reaccións químicas habituais 
na vida cotiá; formular 
problemas, enunciar 
hipóteses,seleccionar o 
material necesario, extraer 
conclusións e comunicar os 
resultados en diferentes 
soportes.

 Identifica diferentes tipos de 
reaccións químicas.

 Identifica reaccións químicas 
habituais na vida cotiá, como 
facer pan, elaborar iogur ou 
oxidarse un ferro.

 Explica que reaccións químicas
se están producindo en 
determinadas imaxes.

Páx. 115
Saber máis
Acts. 1 e 2
Páx. 119

Acts. 12, 13,
14, 15, 16 e

17

CMCCT
CAA

CSIEE
CCL
CD

UNIDADE 7:  A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben coñecer e describir as propiedades da materia, masa e volume, e explicar formas de medilos. Deben comprender e explicar a densidade e a
flotabilidade dos corpos e as propiedades de sólidos, líquidos e gases. Deben comprender que son as reaccións químicas, a súa importancia e os tipos. A unidade parte dun texto que
explica a dedución de Arquímedes sobre a densidade e conclúe nun proxecto que consiste na construción dun submarino con materiais reciclados para reflexionar sobre os coñecementos
adquiridos.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que existen elementos, como os obxectos, que están formados por materia e outros que non, como a luz e o son. Tamén saben que os
obxectos teñen masa e volume, e que a materia ten tres estados: sólido, líquido e gasoso.

 Previsión de dificultades.Os alumnos poden ter certas dificultades para pescudar a densidade dun corpo. Por iso debe facerse fincapé na fórmula e o proceso.Tamén deben subliñarse as diferenzas entre
flexibilidade e elasticidade e entre resistencia e dureza.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
 Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
 Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
 As probas de avaliación por competencias.
 A observación directa.

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. A falsa coroa(páxina 106); As propiedades da materia(páxinas108 e 109); A densidade e a flotabilidade(páxinas110 e 111); As propiedades dos sólidos, líquidos 
e gases (páxinas112 e 113); As reaccións químicas (páxinas114 e 115).
Expresión oral e escrita. Explicar como resolveu Arquímedes o problema(páxina 106); facer unha presentación da vida de Arquímedes (páxina 119).
Comunicación audiovisual. A medida da masa (páxina 108); a medida do volume (páxina 109); a densidade dos corpos (páxina 110); as propiedades dos líquidos (páxina 112); as propiedades dos gases (páxina 
113); reaccións químicas (páxina 114).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Buscar información nos medios dixitais sobre a elaboración dos produtos lácteos (páxina 119); buscar información sobre o material máis resistente que existe na 
natureza (páxina 119); buscar información sobre a vida de Arquímedes (páxina 119).
Emprendemento. Construír un submarino e explicar o seu funcionamento (páxina 116); procurar información sobre Arquímedes para facer unha presentación; construción dun submarino con aparencia real 
(páxina 1119).
Educación cívica e constitucional.Valoración da importancia de realizar as tarefas con responsabilidade e rigor.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA  Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios
 A solidariedade. A pobreza e marxinación nos países desenvolvidos.

 A responsabilidade colectiva. A xustiza social.

 A cidadanía. As normas e as leis.
Desenvolvemento persoal
 O sentido. O sentido da vida.
 A responsabilidade. O consumo responsable.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 8:  A ENERXÍA E O SEU USO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade
científica.
B1.2.Emprego de diferentes 
fontes de información.
B1.3.Lectura de textos propios
da área.
B1.4.Utilización das 
tecnoloxías da información e 
comunicación para buscar e 
seleccionar información, 
simular procesos e 
comunicar conclusións sobre 
os traballos realizados.
B1.5.Uso progresivamente
autónomo do tratamento 
de textos (axuste de 
páxina, inserción de 
ilustracións ou 
notas,imaxes, etc.).
B1.6.Xestión de ficheiros.
B1.7.Aproximación experimental
a cuestións científicas próximas á
súa realidade.
B1.18.Planificación e realización 
de proxectos, experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións, formulando 
problemas, enunciando hipóteses,
seleccionando o material 
necesario, montando, realizando 
e extraendo conclusións e 
presentando informes en 
diferentes soportes.

 Procura, selección e 
organización de información 
obtida en textos e imaxes para 
completar as actividades e 
responder preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as fontes de 
información que están ao seu 
alcance inmediato.

 Utilización do vocabulario da 
unidade traballada en 
exposicións e traballos da clase.

 Exposición oral de forma clara e
organizada de contidos que 
manifestan a comprensión dos 
contidos da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e 
reflexión sobre os procesos e os 
resultados.

B1.1.Obter información relevante 
sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados,facer 
predicións sobre sucesos naturais, 
integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información relacionada co 
proxecto a partir de textos, 
imaxes e gráficos para completar 
as súas actividades e responder 
preguntas de forma adecuada, 
comunicando esa información 
oralmente e/ou por escrito.

Páx. 125
Act. 2

Páx. 127
Act. 1

Páx. 133
Act. 12

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por 
escrito, deforma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas exposicións
e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 124
Traballa coa

imaxe
Páx. 125

Act. 1
Páx. 129

Acts. 1, 2 e 3

CCL
CMCCT

B1.1.3. Emprega de forma autónoma o
tratamento de textos (axuste de 
páxina, inserción de ilustracións ou 
notas etc.).

 Utiliza adecuadamente o 
procesador de textos para 
presentar os seus traballos.

 Presenta os traballos de maneira 
ordenada, clara e limpa.

Páx. 133
Demostra o
teu talento

Act. C

CCL
CSIEE

CMCCT
CD

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas 
para acceder á información dos textos 
de carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas que
aplica nos seus traballos e 
exposicións da clase. 

Páx. 123
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 125

Act. 3
Páx. 127

Acts. 1, 2, 3
e 4

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de
información na rede.

 Efectúa buscas de información 
usando as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 127
Act. 5

Páx. 133
Act. 15

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos que 
ocorren dunha forma natural 
como sobre os que ocorren 
cando se provocan a través 
dun experimento ou dunha 
experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa 
na toma de decisións.

Páx. 129
Acts. 4 e 5
Páx. 133
Act. 17

Demostra o
teu talento

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.4. Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar informes
coas conclusións en diferentes 
soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o
material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e comunicando 
os resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

Páx. 130
Saber facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 8:  A ENERXÍA E O SEU USO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, 
recollendo información de 
diferentes fontes (directas, 
libros,Internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo na 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os seus 
resultados de forma individual ou
cooperativa, de forma oral e/ou 
escrita, e faino de maneira clara, 
ordenada e precisa

 Elabora un esquema para 
representar transformacións de 
enerxía.

Páx. 130
Saber facer

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 4. MATERIA E 
ENERXÍA
B4.4.Fontes de enerxía e 
materias primas:a súa orixe.
Enerxías renovables e non 
renovables.
B4.5.Fontes de enerxías 
renovables e non renovables. O 
desenvolvemento 
enerxético,sostible e equitativo.

 Explicación da enerxía e as súas
propiedades fundamentais: 
transformación, transferencia, 
almacenamento e transporte.

 Descrición das propiedades 
principais das diferentes formas 
de enerxía: mecánica, luminosa, 
eléctrica, térmica, química e 
nuclear.

 Explicación das fontes de 
enerxía renovables: 
Identificación, descrición de 
propiedades e orixe das fontes 
máis importantes: o Sol, o 
vento, a auga, a calor da Terra e 
a biomasa.

 Explicación das fontes de 
enerxía non renovables: 
Identificación, descrición de 
propiedades e orixe das fontes 
máis importantes: os 
combustibles fósiles, o uranio e 
o plutonio.

 Identificación e descrición de 
usos e aplicacións da enerxía na 
vida diaria. Interpretación de 
gráficos relacionados co 
consumo enerxético nos países e
nos fogares.

 Explicación de como 
empregamos a enerxía.

 Explicación dalgúns riscos e 
consecuencias relacionados co 
consumo de enerxía: 
esgotamento de recursos, chuvia
ácida, residuos radioactivos e 
quecemento global. 
Identificación, adopción e 

B4.3.Identificar e explicar as 
características das fontes de 
enerxía renovables e non 
renovables e a súa influencia no 
desenvolvemento sostible.

B4.3.1.Identifica e explica as 
diferenzas entre enerxías renovables e 
non renovables e argumenta sobre as 
accións necesarias para o 
desenvolvemento enerxético, sostible 
e equitativo.

 Explica a enerxía e as súas 
propiedades fundamentais.

 Explica que son as fontes de 
enerxía. Identifica e describe 
características das fontes de 
enerxía renovable e non 
renovable, orixe e formas de 
produción.

 Identifica fontes de enerxía 
renovables, explica as súas 
características principais e 
clasifica tipos.

 Identifica fontes de enerxía non 
renovables, explica as súas 
características principais e 
clasifica tipos.

 Explica os usos xerais da 
enerxía: que enerxía, onde e 
como se usa na nosa vida diaria. 
Interpreta gráficos relacionados 
co consumo enerxético. Valora e 
describe as formas en que o 
emprego de enerxía facilita e 
mellora a vida das persoas. 
Valora a desigualdade das 
persoas no acceso aos recursos 
enerxéticos.

 Explica algúns riscos 
relacionados co consumo de 
enerxía: esgotamento de 
recursos, chuvia ácida, residuos 
radioactivos e quecemento 
global. Identifica e describe 
consecuencias destes fenómenos.

 Identifica, asume e describe 
formas de aforro de enerxía: 
redución, reutilización e 
reciclaxe de residuos e outras 

Páx. 123
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 125

Acts. 1, 2 e 3
Páx. 127

Acts. 1, 2, 3,
4 
e 5

Páx. 129
Acts. 1, 2, 3,

4 
e 5

Páx. 132
Acts. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8,

9 
e 10

Páx. 133
Acts. 11, 12,
13, 14, 15,

16 
e 17

CMCCT
CCL
CSC
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 8:  A ENERXÍA E O SEU USO

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
descrición de formas de aforro 
enerxético: redución, 
reutilización e reciclaxe de 
residuos e outras formas de 
aforro responsable.

 Representación de 
transformacións de enerxía.

 Valoración e importancia do 
aforro enerxético e da 
desigualdade no acceso aos 
recursos enerxéticos.

formas de aforro responsable.

UNIDADE 8:  A ENERXÍA E O SEU USO

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

c) Adquirir habilidades para a prevención e para a resolución pacífica de conflitos, que lles permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e doméstico, así como nos grupos sociais cos que se
relacionan.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionadose vinculados con Galicia.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade.Os alumnos deben explicar que é a enerxía, as súas propiedades e as súas transformacións. Ademais, deben identificar e describir tipos de enerxías renovables e
non renovables,  a súa orixe, as características e as aplicacións. Explicarán as diversas formas de usar a enerxía, onde e como a empregamos para facilitar e mellorar a calidade de vida
das persoas. Deben identificar aplicacións e usos do consumo enerxético e tamén describir os seus riscos, Ademais, teñen que asumir e promover actitudes de aforro enerxético valorando
a súa importancia para a sustentabilidade do planeta. A tarefa final da unidade está dirixida á elaboración de esquemas para representar transformacións de enerxía.

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos saben quea enerxía fai que ocorran cambios e distinguen os tipos de enerxía máis importantes. Tamén saben que a enerxía que empregamos
as persoas obtense das fontes de enerxía.

 Previsión de dificultades.Deben destacarse os tipos de enerxía que posúe cada fonte. Tamén debe subliñarse a idea da eficiencia da enerxía nas transformacións enerxéticas.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
 Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
 Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
 As probas de avaliación por competencias.
 A observación directa.
 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. O aforro de combustible(páxina 120); A enerxía e as súas transformacións(páxinas122 e 123); As fontes de enerxía (páxinas124 e 125); Como empregamos a 
enerxía (páxinas126 e 127); Consecuencias do uso da enerxía (páxinas128 e 129).
Expresión oral e escrita. Debate sobre a eficiencia das máquinas (páxina 120); a importancia de promover o uso de fontes renovables (páxina 129); escribir un conto no que non se usen os combustibles fósiles 
(páxina 133).
Comunicación audiovisual. A transformación da enerxía (páxina 123); as fontes de enerxía (páxinas 124 e 125); uso da enerxía en España (páxina 126); tipos de enerxía final empregada en España (páxina 126); 
fontes de enerxía empregadas na producción de electricidade (páxina 126): a enerxía no fogar (páxina 127); o efecto invernadoiro (páxina 128); representación mediante esquemas das transformacións da enerxía 
(páxina 118); elaboración dun cartel para promover o aforro de enerxía (páxina 133).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Buscar información nos medios dixitais sobre que é a calefacción por pellet (páxina 127); buscar información sobre os vehículos eléctricos (páxina 133); elaborar 
un cartel no ordenador (páxina 133).
Emprendemento. Representar transformacións de enerxía(páxina 130); medidas gobernamentais para aforrar enerxía (páxina 133); buscar información sobre o funcionamento de centrais eléctricas; escribir un 
conto no que non se usen os combustibles fósiles; elaborar un cartel para promover o aforro de enerxía (páxina 133).
Educación cívica e constitucional. A investigación institucional sobre as fontes de enerxía.
Os valores persoais. O desenvolvemento sustentable e o medio natural. O aforro de enerxía.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios
 A solidariedade. A pobreza e marxinación nos países desenvolvidos.

 A responsabilidade colectiva. A xustiza social.

 A cidadanía. As normas e as leis.
Desenvolvemento persoal
 O sentido. O sentido da vida.
 A responsabilidade. O consumo responsable.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 9:  A ELECTRICIDADE E AS MÁQUINAS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
BLOQUE 1. INICIACIÓN Á 
ACTIVIDADE CIENTÍFICA
B1.1.Iniciación á actividade 
científica.
B1.2.Emprego de diferentes fontes de 
información.
B1.3.Lectura de textos propios da 
área.
B1.4.Utilización das tecnoloxías 
da información e comunicación 
para buscar e seleccionar 
información, simular procesos e 
comunicar conclusións sobre os 
traballos realizados.
B1.5.Uso progresivamente 
autónomo do tratamento de 
textos (axuste de páxina, 
inserción de ilustracións ou 
notas, imaxes, etc.).
B1.7.Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.16.Elaboración de protocolos
de uso das TIC na aula.
B1.17.Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e da 
comunicación e do seu poder de 
adicción.
B1.18.Planificación e realización de 
proxectos, experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, formulando 
problemas, enunciando hipóteses, 
seleccionando o material necesario, 
montando, realizando e extraendo 
conclusións e presentando informes 
en diferentes soportes.

 Procura, selección e 
organización de información 
obtida en textos e imaxes para 
completar as actividades e 
responder preguntas.

 Expresión oral e escrita de 
información.

 Interese por utilizar as fontes 
de información que están ao 
seu alcance inmediato.

 Utilización do vocabulario da 
unidade traballada en 
exposicións e traballos da 
clase.

 Exposición oral de forma clara
e organizada de contidos que 
manifestan a comprensión dos
contidos da unidade.

 Realización de pequenos 
proxectos de investigación e 
reflexión sobre os procesos e 
os resultados.

B1.1.Obter información relevante
sobre feitos ou fenómenos 
previamente delimitados,facer 
predicións sobre sucesos naturais,
integrar datos de observación 
directa e indirecta a partir da 
consulta de fontes directa e 
indirectas e comunicando os 
resultados en diferentes soportes.

B1.1.1. Busca, selecciona e organiza 
información concreta e 
relevante,analízaa,obtén conclusións, 
elabora informes e comunica os 
resultados en diferentes soportes.

 Busca, selecciona e organiza 
información relacionada co 
proxecto a partir de textos, 
imaxes e gráficos para 
completar as súas actividades e 
responder preguntas de forma 
adecuada, comunicando esa 
información oralmente e/ou por
escrito.

Páx. 139
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 141

Acts. 1, 2 e 3
Páx. 143

Acts. 1 e 2
Páx. 145

Act. 1

CMCCT
CCL

B1.1.2.Expresa oralmente e por 
escrito, deforma clara e ordenada 
contidos relacionados coa área 
manifestando a comprensión de textos 
orais e/ou escritos.

 Utiliza adecuadamente o 
vocabulario nas súas 
exposicións e traballos.

 Expón, de forma clara e 
ordenada, contidos que 
manifesten a comprensión de 
textos orais e/ou escritos.

Páx. 137
Act. 1

Páx. 141
Act. 4

CCL
CMCCT

B1.1.4. Manexa estratexias axeitadas 
para acceder á información dos textos 
de carácter científico.

 Comprende e interpreta 
información de documentos 
escritos, imaxes, gráficos e 
extrae conclusións adecuadas 
que aplica nos seus traballos e 
exposicións da clase. 

Páx. 137
Act. 2

Páx. 139
Act. 5

Páx. 143
Act. 3

CMCCT
CAA
CCL

B1.1.5. Efectúa buscas guiadas de
información na rede.

 Efectúa buscas de información 
usando as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 149
Demostra o
teu talento

Act. B

CAA
CMCCT

CD

B1.2. Establecer conxecturas 
tanto respecto de sucesos 
que ocorren dunha forma 
natural como sobre os que 
ocorren cando se provocan a 
través dun experimento ou 
dunha experiencia.

B1.2.1. Manifesta autonomía na 
planificación e execución de accións e
tarefas e ten iniciativa na toma de 
decisións.

 Manifesta autonomía na 
planificación e execución de 
accións e tarefas e ten iniciativa
na toma de decisións.

Páx. 141
Act. 5

Páx. 145
Act. 3

Páx. 149
Act. 9

Demostra o
teu talento

CSIEE
CAA

CMCCT

B1.3.Traballar de forma 
cooperativa, apreciando o 
coidado pola seguridade propia e 
a dos seus 
compañeiros/as,coidando as 
ferramentas e facendo uso 
adecuado dos materiais.

B1.3.2. Coñece e emprega as normas 
de uso e de seguridade dos 
instrumentos, dos materiais de traballo
e das tecnoloxías da información e 
comunicación.

 Emprega de maneira adecuada 
os materiais de traballo e as 
tecnoloxías da información e 
comunicación.

Páx. 145
Act. 2

Páx. 146
Saber facer

CMCCT
CSC
CD
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  
UNIDADE 9:  A ELECTRICIDADE E AS MÁQUINAS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B1.4. Realizar proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións e presentar 
informes coas conclusións en 
diferentes soportes.

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas 
investigacións formulando problemas, 
enunciando hipóteses, seleccionando o
material necesario, realizando, 
extraendo conclusións e comunicando 
os resultados.

 Realiza proxectos de 
investigación formulando 
problemas, enunciando 
hipóteses, seleccionando o 
material necesario, extraendo 
conclusións e comunicando os 
resultados.

 Constrúe un circuíto eléctrico.

Páx. 146
Saber facer

Páx. 149
Demostra o
teu talento

Act. C

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE

B1.4.2. Presenta un informe, de 
forma oral ou escrita, 
empregando soportes variados, 
recollendo información d e 
diferentes fontes (directas, 
libros,Internet) cando traballa de 
forma individual ou en equipo na 
realización de proxectos, 
experiencias sinxelas e pequenas
investigacións.

 Expón o proxecto de 
investigación científica e os 
seus resultados de forma 
individual ou cooperativa, de 
forma oral e/ou escrita, e faino 
de maneira clara, ordenada e 
precisa.

Páx. 146
Saber facer

Páx. 149
Demostra o
teu talento

Act. C

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA, 
OBXECTOS E MÁQUINAS
B5.1.Uso das máquinas 
eléctricas na vida cotiá e 
doméstica. Normas de 
seguridade.
B5.2.As máquinas eléctricas.

B5.3.A transmisión da 
electricidade.

B5.4.Elementos dos circuítos 
eléctricos.
B5.5.Efectos da electricidade.

B5.6.Condutores e illantes.
B5.7.A ciencia:presente e 
futuro da sociedade. 
Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos. 
Importantes descubrimentos e 
inventos.

 As cargas eléctricas: tipos e 
relación entre as cargas.

 A corrente eléctrica: corrente 
continua e corrente alterna.

 Os materiais condutores e os 
materiais illantes.

 Os efectos da corrente 
eléctrica: efecto calorífico, 
efecto luminoso, efecto 
sonoro, efecto magnético, 
efecto mecánico e efecto 
químico.

 A produción da electricidade.
 A rede eléctrica.
 As centrais eléctricas: centrais

térmicas, centrais hidráulicas e
centrais eólicas.

 O aforro de enerxía eléctrica.
 O uso da electricidade.
 Os circuítos eléctricos: 

compoñentes e representación 
gráfica.

 Explicación das melloras que 
achegaron as máquinas para 
facilitar a vida das persoas: no
ámbito do fogar, a 

B5.1.Planificar e construír,de 
forma cooperativa,un circuíto 
eléctrico simple que responda a 
un problema dado,atendendo ás 
normas de seguridade.

B5.1.1.Observa e identifica os 
elementos dun circuíto eléctrico 
e constrúe un.

 Observa e identifica os 
elementos dun circuíto 
eléctrico.

 Representa diferentes circuítos 
eléctricos.

 Constrúe un circuíto eléctrico.

Páx. 143
Traballa coa

imaxe
Acts. 1, 2 e 3

Páx. 146
Saber facer

Páx. 148
Act. 8

Páx. 149
Acts. 10 e 12

CMCCT

CSIEE

B5.1.2.Observa,identifica e 
explica algúns efectos da 
electricidade da vida cotiá.

 Identifica e explica os efectos 
da electricidade na vida cotiá.

 Comprende e define que é a 
corrente eléctrica e que tipo de 
efecto provoca ao circular por 
obxectos cotiás. 

Páx. 139
Acts. 1, 4 e 5

Páx. 148
Acts. 5, 6 e 7

CMCCT

CCL

B5.1.3.Expón  exemplos de
materiais  condutores  e  illantes,
argumentado a súa exposición.

 Identifica e comprende a 
diferenza entre materiais 
condutores e illantes e expón 
exemplos.

Páx. 138
Traballa coa

imaxe
Páx. 139

Acts. 2 e 3
Páx. 148

Acts. 3 e 4

CMCCT
CCL

B5.2.Investigar sobre a evolución
dun obxecto, aparello ou máquina
ao longo da historia,utilizando 
distintas fontes de información e 
presentando os resultados en 
diferentes soportes.

B5.2.1. Coñece algúns dos 
grandes descubrimentos e 
inventos da humanidade e 
explica os beneficios ou riscos 
para á sociedade.

 Coñece  a  Thomas  Edison  e
identifícao como o inventor  da
lámpada.

 Explica o que supuxo o invento
da  lámpada  para  o
desenvolvemento  social  e
científico.

Páx. 134
Le e

comprende o
problema

CMCCT
CCL
CSC
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UNIDADE 9:  A ELECTRICIDADE E AS MÁQUINAS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
alimentación, o lecer e as 
comunicacións.

 Construción dun circuíto 
eléctrico.

 Valoración dos avances 
tecnolóxicos e o seu impacto 
para o desenvolvemento das 
persoas, o desenvolvemento 
económico e o impacto 
ambiental. Valoración da 
desigualdade das persoas no 
acceso aos recursos 
tecnolóxicos.

 Uso e consumo responsable 
dos aparellos para o respecto e
o coidado do medio natural e a
sustentabilidade da vida.

B5.2.2. Valora e describe a 
influencia do desenvolvemento 
tecnolóxico nas condicións de 
vida e no traballo.

 Valora os avances tecnolóxicos 
para o desenvolvemento 
humano e económico.

Páx. 145
Acts. 1 e 2
Páx. 149
Act. 14

CMCCT
CCL
CSC

B5.2.3. Coñece e explica algúns 
dos avances da ciencia no fogar 
e na vida cotiá, na medicina,na 
cultura e no lecer, na arte,na 
música,no cine e no deporte e 
nas tecnoloxías da información 
ea comunicación.

 Coñece e explica diferentes 
avances da ciencia no fogar e na
vida e como melloraron 
diferentes aspectos.

 Valora e refire o uso e consumo 
responsable dos aparellos para o
respecto e o coidado do medio 
natural e a sustentabilidade da 
vida.

 Valora a desigualdade no acceso
aos recursos tecnolóxicos.

Páx. 145
Act. 1

Páx. 149
Act. 13

CMCCT
CCL
CSC

CCEC

UNIDADE 9:  A ELECTRICIDADE E AS MÁQUINAS

OBXECTIVOS CURRICULARES

b) Desenvolver hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal,
curiosidade, interese e creatividade na aprendizaxe, e espírito emprendedor.

e) Coñecer e utilizar de maneira apropiada a lingua galega e a lingua castelá e desenvolver hábitos de lectura en ambas as dúas linguas.
h) Coñecer os aspectos fundamentais das ciencias da natureza, as ciencias sociais, a xeografía, a historia e a cultura, con especial atención aos relacionados e vinculados con Galicia.
i) Iniciarse na utilización,para a aprendizaxe,das tecnoloxías da información e da comunicación, desenvolvendo un espírito crítico ante as mensaxes que reciben e elaboran.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade. Os alumnos deben saber que a electricidade está presente en moitas das nosas actividades e que é o tipo de enerxía que empregamos con máis frecuencia. Ao
longo da unidade coñecerán onde se produce a electricidade que consumimos. Ademáis,debenexplicar e valorar formas nas que a tecnoloxía facilitou a vida das persoas en diferentes
ámbitos ou aspectos e referir e asumir o necesario uso e consumo responsable da tecnoloxía. Para afianzar os coñecementos adquiridos,proponse un proxecto que consiste en construír
un circuíto eléctrico.

 O que os alumnos xa coñecen.Os alumnos xa coñecen que a electricidade é un dos tipos de enerxía que máis utilizamos. Por exemplo, saben que os electrodomésticos funcionan con
enerxía eléctrica e que esta se produce nas centrais eléctricas.

 Previsión de dificultades.  Os alumnos poden ter certas dificultades en comprender que toda a materia ten carga eléctrica, xa que é unha cualidade que non se ve, pero si as súas
manifestacións. As experiencias que se propoñen ao longo da unidade axudarán a comprender estes conceptos. Tamén lles custará entender que a luz que consumimos nos nosos fogares
non se orixina nos enchufes. Recalque que provén das centrais eléctricas desde onde se distribúe ás nosas casas.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.
 Modelo experiencial.
Obradoiros.
 Aprendizaxe cooperativa.
 Traballo por tarefas.
 Traballo por proxectos.
 Outros.

 Actividade e experimentación.
 Participación.
 Motivación.
 Personalización.
 Inclusión.
 Interacción.
Significatividade.
Funcionalidade.
 Globalización.
 Avaliación formativa.
 Outros.

 Tarefas individuais.
Agrupamento flexible.
 Parellas.
 Pequeno grupo.
 Gran grupo.
 Grupo interclase.
 Outros.

PROCEDEMENTOS DE AVALIACIÓN INSTRUMENTOS PARA A AVALIACIÓN SISTEMA DE CUALIFICACIÓN
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  5º CURSO.  

PROCEDEMENTOS DE
AVALIACIÓN

 Observación directa do traballo diario.
 Análise e valoración de tarefas especialmente creadas 
para a avaliación.
 Valoración cuantitativa do avance individual 
(cualificacións).
 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 
puntualizacións).
 Valoración cuantitativa do avance colectivo.
 Valoración cualitativa do avance colectivo.
 Outros.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.
 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.
 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 
unidade.
 Probas de avaliación externa.
 Outros documentos gráficos ou textuais.
 Debates e intervencións.
 Proxectos persoais ou de grupo.
 Representacións e dramatizacións.
 Elaboracións multimedia.
 Outros.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade
cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. 
No caso de que a resolución non sexa errónea, pero 
sexa incompleta ou falte algún elemento esencial, 
pódese valorar con 0,25, 0,5 ou 0,75 puntos. Así, a 
cualificación máxima da proba será de 10 puntos. A 
avaliación inicial cualificarase do mesmo modo.

Cualificación cualitativa: terá como clave para o diagnóstico 
a rúbrica correspondente á unidade.
        Poderanse restar 1 punto por faltas de ortografía  
        e  2 puntos por problemas de actitude e conduta.
 As probas de avaliación por competencias.
 A observación directa.
 Rexistros de avaliación, rúbricas...

ENSINANZA INDIVIDUALIZADA

MELLORA OUTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE

 Actividades de reforzo. 

 Reforzo individual por parte do/a titor/a.

 Apoios no Centro.

 Programa de ampliación do proxecto de Ensinanza individualizada correspondente á unidade.

 Actividades de ampliación propostas na guía didáctica.

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

TRABALLO COOPERATIVO  Ampliación dos contidos buscando información, elaborándoa e expoñéndoa en grupo. 

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS

 Actividades complementarias do material Recursos complementarios de 5º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto de inicio de unidade. Como facer unha lámpada(páxina 134); As cargas eléctricas(páxinas 136 e 137); A corrente eléctrica (páxinas 138 e 139); A produción de electricidade (páxinas 
140 e 141); Os circuítos eléctricos (páxina 142 e 143); As máquinas e os avances tecnolóxicos (páxinas 144 e 145).
Expresión oral e escrita. Explicación de que invento da vida diaria levarías a unha illa deserta(páxina134); vantaxes e inconvenientes dos ordenadores na sociedade (páxina 145); a importancia do termostato 
(páxina 149); redacción sobre os cambios que a tecnoloxía introduciu no transporte (páxina 149).
Comunicación audiovisual. Intercambio de cargas eléctricas (páxina136); atracción e repulsión (páxina 137); centrais eléctricas (páxina 140); representación gráfica dun circuíto eléctrico (páxina 143); a 
colocación dos elementos na neveira (páxina 144).
Tecnoloxías da información e da comunicación.Localización, selección e organización de información na redesobre os cambios que a tecnoloxía introduciu no transporte (páxina 149).
Emprendemento. Construír un circuíto eléctrico (páxina 146);escribir todas as cousas que cambiarían n un día enteiro sen electricidade; buscar información sobre os materias semicondutores; procurar información
na rede sobre os cambios que a tecnoloxía introduciu no transporte (páxina 149).
Os valores persoais.Prevención do risco derivado da utilización das TIC. Reflexión sobre o cambio que supuxo a incorporación da tecnoloxía á vida das persoas.

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

 Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Valores sociais, cívicos e solidarios
 A solidariedade. A pobreza e marxinación nos países desenvolvidos.

 A responsabilidade colectiva. A xustiza social.

 A cidadanía. As normas e as leis.
Desenvolvemento persoal
 O sentido. O sentido da vida.
 A responsabilidade. O consumo responsable.

UTILIZACIÓN
DAS TIC

 Utilización dos recursos Abalar: PDI, ordenadores dos alumnos, recursos en rede, recursos ofimáticos...

 Elaboración de traballos e presentacións individuais ou en grupo

 Busca selectiva de información.
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