
CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

UNIDADE 1:  A NUTRICIÓN I. OS APARELLOS DIXESTIVO E RESPIRATORIO
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.
B1.6. 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.
B1.11. Hábitos de 
prevención de 
enfermidades e accidentes,
na aula e no centro.

 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.

 Busca, selecciona e organiza 
información; obtén conclusións, 
arguméntaas e exponas con claridade; 
relaciona as súas conclusións con 
aplicacións prácticas da vida cotiá.

Páx. 11
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 13

Acts. 1, 2 e
3

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

Páx. 6
Expresión

oral
Páx. 9
Act. 2

Páx. 11
Act. 1

Páx. 13
Act. 1

CCL
CMCCT

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

 Busca, selecciona e organiza 
información a partir de textos e imaxes 
para completar as súas actividades e 
responder preguntas.

Páx. 17
Demostra o
teu talento

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.

 Busca, selecciona e organiza 
información; obtén conclusións, 
arguméntaas e exponas con claridade; 
relaciona as súas conclusións con 
aplicacións prácticas da vida cotiá.

Páx. 15
Act. 1

Páx. 16
Saber facer

Páx. 19
Acts. 13, 16
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. 16
Saber facer

Páx. 19
Act. 16

CMCCT
CSC
CD

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. 13
Act. 3

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE
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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 experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións, relacionadas 
cos aparellos respiratorio e dixestivo, 
coa saúde e coa alimentación.

Páx. 19
Demostra o
teu talento

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

BLOQUE 2. O SER 
HUMANO E A SAÚDE
B2.1. O corpo humano e o 
seu funcionamento.
B2.2. Anatomía e fisioloxía.
B2.5. As funcións vitais no 
ser humano.
B2.7. Función de nutrición 
(aparellos respiratorio, 
dixestivo, circulatorio e 
excretor).
B2.9. Saúde e 
enfermidade.
B2.10. Principais 
enfermidades que afectan 
aos aparellos e sistemas do
organismo humano.
B2.11. Hábitos saudables 
para previr enfermidades.
B2.12. Trastornos 
alimenticios.
B2.13. Efectos nocivos do 
consumo de alcohol e 
drogas.
B2.14. Tipos de dietas.
B2.15. Trastornos 
alimenticios.
B2.17. Coñecemento de 
actuacións básicas de 
primeiros auxilios.

 A nutrición. 
 Os nutrientes.
 Os procesos que 
interveñen na función de 
nutrición.
 O aparello dixestivo. 
 A dixestión: a 
absorción e a eliminación 
dos refugos. 
 O tubo dixestivo.
 A respiración. 
 As vías respiratorias. 
 Os pulmóns.
 Os movementos 
respiratorios. 
 O intercambio de 
gases.
 A saúde dos aparellos 
dixestivo e respiratorio: 
dieta sa; a importancia de 
respirar aire limpo; os 
efectos do tabaco.
 Normas de actuación 
ante unha emerxencia.

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados 
na realización das funcións 
vitais do corpo humano e 
establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e 
determinados hábitos de 
saúde.

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

 Recoñece e nomea os diversos 
aparellos que interveñen na nutrición e 
explica os procesos que ocorren en 
cada un deles.

Páx. 11
Act. 1

CMCCT

B2.2. Coñecer o 
funcionamento de células, 
tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, 
forma, estrutura, funcións, 
coidados etc.

B2.2.1. Identifica e describe as 
principais características dos aparellos 
respiratorio, dixestivo, locomotor, 
circulatorio e excretor e explica as 
principais funcións

 Describe as funcións dos aparellos
e dos diversos órganos que interveñen 
na nutrición.
 Identifica e describe as principais 
características do aparello dixestivo e 
do proceso da dixestión.
 Identifica e describe as principais 
características do aparello respiratorio 
e os seus órganos.

Páx. 11
Traballa coa

imaxe
Acts. 1, 2, 3

e 4
Páx. 13

Acts. 1, 2 e
3

Páx. 18
Acts. 3, 4,

5, 6 e 7

CMCCT
CCL

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

B2.3.1. Recoñece estilos de vida 
saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo.

 Valora a importancia de levar un 
estilo de vida saudable.
 Identifica e expón as prácticas 
saudables relacionadas coa nutrición.
 Comprende a necesidade de 
coidado do corpo humano para sentirse
saudable, evitando o consumo de 
produtos nocivos.

Páx. 15
Act. 1

Páx. 19
Acts. 12, 14

e 17
Páx. 15
Act. 2

Páx. 19
Act. 17

CMCCT
CCL
CSC

B2.3.2. Coñece e explica os principios 
das dietas equilibradas, identificando 
as prácticas saudables para previr e 
detectar os riscos para a saúde.

 Coñece os principios dunha dieta 
saudable.
 Identifica os elementos dunha 
dieta equilibrada.
 Elabora unha dieta semanal 
saudable.

Páx. 14
Traballa coa

imaxe
Páx. 19

Acts. 11, 12,
13, 14, 15 e

16

CMCCT
CCL
CAA
CSC

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

 Recoñece os efectos nocivos do 
tabaco no noso organismo.

Páx. 15
Traballa coa

imaxe
Act. 2

Páx. 19
Act. 17

CMCCT
CAA
CSC

B2.3.5. Coñece técnicas de primeiros  Sabe como reaccionar ante unha Páx. 16 CMCCT
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auxilios, en situacións simuladas e 
reais.

urxencia e como actuar ata que a 
persoa é atendida por un sanitario.

Saber facer CAA
CSC

UNIDADE 1:  A NUTRICIÓN I. OS APARELLOS DIXESTIVO E RESPIRATORIO

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.

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.

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  das  demais  persoas,  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 creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

 Avaliación por competencias, probas correspondentes á 

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 
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 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

unidade.

 Probas de avaliación externa.

 Outros documentos gráficos ou textuais.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

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 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Os primeiros auxilios salvan vidas (páxina 6).

Expresión oral e escrita. Explicación da respiración artificial (páxina 6); diferenciación de alimento e nutriente (páxina 9).

Comunicación audiovisual. Viñetas dunha situación de primeiros auxilios (páxina 7); Órganos do aparello dixestivo (páxina 10); esquema de absorción no intestino delgado (páxina 11), o 
aparello respiratorio (páxina 12): os movementos respiratorios e o intercambio gasoso (páxina 13); consellos para a saúde (páxinas 14 e 15); deseño dun cartel para promover a dieta sa 
(páxina 19). 

Tecnoloxías da información e da comunicación. Investigar canto aire poden conter os pulmóns (páxina 13).

Emprendemento. Os prexuízos do tabaco; elaboración dun pastel; elaboración dun modelo de aparello dixestivo ou respiratorio (páxina 19).

Educación cívica e constitucional. Consellos sobre o tabaco (páxina 19).

PLAN DE FOMENTO DA
LECTURA

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

EDUCACIÓN 
EN VALORES

Desenvolvemento persoal:

 A autenticidade e a asertividade. 

 O sentido e o emprego do tempo libre. 

 A responsabilidade. 

 coidado da alimentación. 
Relacións persoais: 

 A afectividade e a amizade. 
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 A relación corporal e a igualdade entre homes e mulleres.

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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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.
B1.6. Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.7. Traballo individual e cooperativo.
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.
B1.11. Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes, na aula e 
no centro.
B1.13. Elaboración de protocolos de 
uso das TIC na aula.
B1.14. Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e da 
comunicación e o seu poder de 
adicción.
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: tomar o pulso, 
rexistrar os datos e analizar
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.

 Busca, selecciona e 
organiza información; obtén 
conclusións, arguméntaas e 
exponas con claridade; relaciona
as súas conclusións con 
aplicacións prácticas da vida 
cotiá.

Páx. 23
Acts. 2, 3

e 4
Traballa

coa imaxe.
Páx. 27

Act. 1 e 4
Traballa

coa imaxe

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

Páx. 20
Expresión

oral
Páx. 23

Acts. 1 e 3
Páx. 27
Act. 3

Páx. 29
Act. 1

Páx. 33
Act. 15

CCL
CMCCT

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

 Busca, selecciona e 
organiza información a partir de 
textos e imaxes para completar 
as súas actividades e responder 
preguntas.

Páx. 17
Demostra

o teu
talento

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. 33

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 información de 
diversas fontes, seguindo as 
fases de identificación do 
obxectivo, planificación e 
elaboración.

Páx. 30
Saber
facer

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

1
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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 as tecnoloxías da 
información e comunicación.

Páx. 23
Act. 5

Páx. 29
Act. 2

Páx. 33
Act. 13

Demostra
o teu

talento

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 experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións, relacionadas co 
aparello circulatorio.

Páx. 30
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.

 Realiza un informe do 
experimento.
 Busca en Internet 
animacións relacionadas coa 
circulación do sangue, e 
información sobre o primeiro 
transplante de corazón; a mostra
e exponas con precisión.
 Infórmase e escribe un 
traballo sobre a doazón de 
órganos.

Páx. 30
Saber
facer 

Páx. 33
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A 
SAÚDE
B2.1. O corpo humano e o seu 
funcionamento.
B2.2. Anatomía e fisioloxía.
B2.5. As funcións vitais no ser 
humano.
B2.7. Función de nutrición (aparellos 
respiratorio, dixestivo, circulatorio e 
excretor).
B2.9. Saúde e enfermidade.
B2.10. Principais enfermidades que 
afectan aos aparellos e sistemas do 
organismo humano.
B2.11. Hábitos saudables para previr 
enfermidades.
B2.13. Efectos nocivos do consumo 
de alcohol e drogas.
B2.16. Avances da ciencia que 
melloran a saúde e a vida.

 O aparello circulatorio. 
 O sangue. 
 Os vasos sanguíneos. 
 O corazón.
 A circulación do 
sangue: a circulación 
pulmonar; a circulación 
xeral. 
 O latexo cardíaco.
 O aparello excretor: 
funcionamento.
 As glándulas 
sudoríparas.
 A suor.
 A saúde do aparello 
circulatorio: enfermidades e
dieta saudable. 
 A saúde do aparello 

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados 
na realización das funcións 
vitais do corpo humano e 
establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e 
determinados hábitos de 
saúde.

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

 Recoñece e nomea as 
partes do aparello circulatorio e 
explica os procesos que ocorren 
en cada unha delas.
 Recoñece e nomea as 
partes do aparello excretor e 
explica os procesos que ocorren 
en cada unha delas.

Páx. 21
Traballa

coa imaxe.
Páx. 27

Acts. 2 e 3

CMCCT

B2.2. Coñecer o 
funcionamento de células, 
tecidos, órganos, aparellos, 
sistemas: a súa localización, 
forma, estrutura, funcións, 
coidados etc.

B2.2.1. Identifica e describe as 
principais características dos 
aparellos respiratorio, dixestivo, 
locomotor, circulatorio e excretor e 
explica as principais funcións

 Explica en que consiste a 
nutrición e como sucede cada un
dos procesos que forman parte 
dela.
 Explica en que consiste a 
función do corazón, dos vasos 
sanguíneos e das células do 
sangue.
 Explica a circulación do 
sangue e como sucede cada un 
dos procesos que forman parte 
dela.

Páx. 23
Acts. 1, 2,
3, 4 e 5
Páx. 25

Acts. 1 e 2
Traballa

coa imaxe.
Páx. 27

Acts. 1, 2,
3 e 4

Traballa
coa imaxe.

Páx. 32
Acts. 1, 2,

CMCCT
CCL

2
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excretor.
 A dopaxe nos 
deportistas.

 Explica en que consiste a 
excreción e como sucede cada 
un dos procesos que forman 
parte dela.
 Explica a función do aparello
excretor e das glándulas 
sudoríparas.

3, 4, 5, 6 e
7

Páx. 33
Acts. 9 e

10

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

B2.3.1. Recoñece estilos de vida 
saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo.

 Identifica, valora e explica os
principais hábitos saudables para
coidar o aparello circulatorio e o 
aparello excretor.
 Expón as súas preferencias 
na realización de exercicios 
físicos e explica as vantaxes de 
practicalos.

Páx. 29
Acts. 1 e 2

Páx. 33
Acts. 11 e

15

CMCCT
CCL
CSC

B2.3.2. Coñece e explica os 
principios das dietas equilibradas, 
identificando as prácticas saudables 
para previr e detectar os riscos para 
a saúde.

 Coñece e explica os 
principios dunha alimentación 
saudable e os seus beneficios.
 Busca información sobre os 
efectos positivos da alimentación
adecuada no aparello 
circulatorio.

Páx. 33
Acts. 12,
13 e 15

CMCCT
CCL
CAA
CSC

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

 Define a dopaxe nos 
deportistas e valora as súas 
consecuencias.

Páx. 33
Act. 16

CMCCT
CAA
CSC

B2.3.4. Observa, identifica e 
describe algúns avances da ciencia 
que melloran a saúde (medicina, 
produción e conservación de 
alimentos, potabilización da auga 
etc.).

 Busca información sobre o 
primeiro transplante de corazón 
e fai unha exposición oral.

Páx. 33
Demostra

o teu
talento
Act. B

CMCCT
CSC

3
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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.
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.

k) Valorar  a  hixiene  e  a  saúde,  aceptar  o  propio  corpo  e  o  das  demais  persoas,  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 unidade preténdese que os alumnos valoren a utilidade de coñecer o funcionamento dos aparellos circulatorio e excretor. Os alumnos coñecerán en que

consisten a circulación e a excreción e como participan nela os aparellos circulatorio e excretor; saberán como os nosos actos afectan a saúde destes aparellos; procurarán manter unha

dieta sa, respirar aire limpo e realizar exercicios físicos adecuados, evitando o consumo de sustancias nocivas e sabendo o significado e as consecuencias da dopaxe. A tarefa final

consiste en realizar un experimento para o cal os alumnos deberán tomar o pulso e coñecer como varían as pulsacións co exercicio.

  O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a circulación e a excreción interveñen na función de nutrición xunto co proceso dixestivo e a respiración; coñecen que a

circulación se encarga de repartir por todo o corpo o osíxeno e os nutrientes e de recoller as sustancias de refugo; proporcionándonos a enerxía e os materiais que necesitamos para o

noso corpo.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades na medida e interpretación das pulsacións en diferentes lugares do corpo. Pódese previr isto con aplicacións prácticas e

tomando a medida en diferentes situacións e durante diferentes intervalos de tempo.

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 creadas para a avaliación.

 Valoración cuantitativa do avance individual 

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 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.

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 
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 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 Debates e intervencións.

 Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

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 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Un adestramento perfecto (páxina 20).

Expresión oral e escrita. Debate sobre a importancia das condicións físicas naturais e do adestramento para un atleta (páxina 20); comparación entre o aparello circulatorio e un río, unha 

rede de estradas ou un embude (páxina 23); definición de termos relacionados co aparello excretor (páxina 27); redacción sobre as preferencias de realización de exercicios físicos (páxina 33).

Comunicación audiovisual. Células e vasos sanguíneos (páxina 22); esquema do corazón (páxina 23); a circulación pulmonar (páxina 24); a circulación xeral (páxina 25); aparello excretor 

(páxina 26); glándula sudorípara (páxina 27).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Cálculo da cantidade de células sanguíneas que hai nun centímetro cúbico de sangue (páxina 23); procura e exposición sobre que é e como

se fabrica a limoada alcalina (páxina 29); realización dun experimento sobre o pulso (páxina 30); investigación sobre as vantaxes do peixe azul para o correcto funcionamento do aparello 

circulatorio (páxina 333); procura en Internet de animacións relacionadas coa circulación do sangue (páxina 33).

Emprendemento. Procura en Internet e exposición de animacións relacionadas coa circulación do sangue, buscar información sobre o doutor Barnard e a historia do primeiro transplante de 

corazón, escribir un relato sobre a doazón de órganos (páxina 33).

Educación cívica e constitucional. Opinión sobre os deportistas e a dopaxe (páxina 33).
PLAN DE FOMENTO DA

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

EDUCACIÓN 
EN VALORES

 Desenvolvemento persoal:

 A autenticidade e a asertividade. 

 sentido e o emprego do tempo libre. 

 A responsabilidade. 

 coidado da alimentación. 

 Relacións persoais: 

 A afectividade e a amizade. 

 A relación corporal e a igualdade entre homes e mulleres.

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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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. Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
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.

 Busca, selecciona e 
organiza información; obtén 
conclusións, arguméntaas e 
exponas con claridade; 
relaciona as súas conclusións
con aplicacións prácticas da 
vida cotiá.

Páx. 44
Saber
facer

Páx. 47
Demostra

o teu
talento

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

Páx. 34
Expresión

oral
Páx. 37
Act. 2

Páx. 39
Act. 3

Páx. 43
Act. 2

Páx. 47
Act. 12

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. 37
Acts. 1, 3

e 4
Páx. 39

Acts. 1 e 2
Traballa

coa imaxe
Páx. 41
Act. 2

Traballa
coa imaxe

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.

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

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. 43
Act. 3

Páx. 44
Saber
facer

Páx. 47
Acts. 15 e

17

CMCCT
CAA
CCL

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. 47
Demostra 
o teu 
talento.

CMCCT
CCL
CAA
CSIEE
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soportes.
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. 47
Demostra 
o teu 
talento.

CMCCT
CCL
CSC
CD
CAA
CSIEE

BLOQUE 2. O SER 
HUMANO E A SAÚDE
B2.1. O corpo humano e o 
seu funcionamento.
B2.2. Anatomía e fisioloxía.
B2.5. As funcións vitais no 
ser humano.
B2.8. Función de reprodución
(aparello reprodutor).
B2.9. Saúde e enfermidade.
B2.10. Principais 
enfermidades que afectan 
aos aparellos e sistemas do 
organismo humano.
B2.11. Hábitos saudables 
para previr enfermidades.

 Os caracteres sexuais. 
 A puberdade. 
 O aparello reprodutor 
feminino. 
 O aparello reprodutor 
masculino.
 As células sexuais femininas. 
 As células sexuais 
masculinas. 
 A fecundación.
 O embarazo: 
desenvolvemento do embrión e do
feto; o parto; a lactación.
 A reprodución e a saúde: 
puberdade e adolescencia; saúde 
e hixiene dos órganos sexuais; a 
importancia da prevención. 
 Realización dunha entrevista 
a unha nai sobre o parto.

B2.1. Identificar e localizar os 
principais órganos implicados 
na realización das funcións 
vitais do corpo humano e 
establecer algunhas relacións 
fundamentais entre elas e 
determinados hábitos de 
saúde.

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

 Recoñece e nomea os 
caracteres sexuais 
secundarios na muller e no 
home.
 Recoñece e nomea os 
órganos do aparello 
reprodutor feminino e 
masculino.
 Explica en que consiste a
fecundación.
 Describe as células 
sexuais masculina e feminina 
e explica as súas 
características.
 Explica as diferenzas 
entre embrión e feto, e 
responde preguntas sobre o 
embarazo e o parto.
 Describe as 
características da puberdade 
e da adolescencia, sinalando 
os cambios que se producen 
nestas etapas.

Páx. 37
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 39

Acts. 1, 2
e 3

Traballa
coa imaxe

Páx. 41
Acts. 1 e 2

Páx. 43
Act. 1 CMCCT

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

B2.3.1. Recoñece estilos de vida 
saudables e os seus efectos sobre o 
coidado e mantemento do 
funcionamento global do corpo.

 Valora a importancia da 
hixiene e das revisións 
periódicas para previr 
algunhas enfermidades ou 
detectalas rapidamente.
 Identifica as funcións 
sanitarias do xinecólogo e do 
urólogo.
 Valora as revisións 
periódicas para evitar 
enfermidades nos aparellos 
reprodutores.

Páx. 43
Acts. 2 e 3

Traballa
coa imaxe

CMCCT
CCL
CSC
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UNIDADE 3:  A REPRODUCIÓN

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.
k) Valorar  a  hixiene  e  a  saúde,  aceptar  o  propio  corpo  e  o  das  demais  persoas,  respectar  as  diferenzas  e  utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  como medios  para  favorecer  o

desenvolvemento persoal e social.

m) Desenvolver as súas capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e nas súas relacións coas demais persoas, así como unha actitude contraria á violencia, aos prexuízos

de calquera tipo e aos estereotipos sexistas e de discriminación por cuestións de diversidade afectivo-sexual.

PUNTO DE PARTIDA DA

UNIDADE

 Enfoque da unidade. Nesta unidade preténdese que os alumnos aprendan os feitos principais da reprodución humana e como deben coidar a saúde do aparello reprodutor; coñecerán

as características dos caracteres sexuais, do aparello reprodutor feminino e do aparello reprodutor masculino; os alumnos saberán como interveñen na fecundación as células sexuais

femininas e as células sexuais masculinas; coñecerán como se desenvolven o embrión e o feto e como se desenvolve o parto; valorarán a lactación; poderán mostrar unha actitude

positiva cara aos cambios que se producen na adolescencia e na puberdade, e comprenderán a importancia de coidar da saúde e a hixiene dos órganos sexuais. Como tarefa final,

realizarán unha entrevista a unha nai sobre o parto.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a reprodución sexual é aquela na que participan dous individuos de distinto sexo, masculino e feminino; coñecen que os animais

vivíparos son aqueles nos que a cría comeza a desenvolverse no corpo da súa nai.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades na interpretación de como se produce o parto. Solucionarase con explicacións sinxelas e debates nos que poidan expor as

preguntas e aclarar as dúbidas.

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 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.

 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.

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.
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 Outros.  Proxectos persoais ou de grupo.

 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

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 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Un momento moi especial (páxina 34).

Expresión oral e escrita. Describir as viñetas dun parto (páxinas 34 e 35); entrevistar a unha nai sobre o parto (páxina 44); redacción sobre os cambios persoais desde primeiro de Primaria 

(páxina 47).

Comunicación audiovisual. Viñetas (páxinas 34 e 35); aparellos reprodutores feminino e masculino (páxina 37); a fecundación (páxina 39); cambios no embrión ao longo do embarazo (páxina

40); fase de expulsión do parto (páxina 41).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Buscar en Internet información sobre os cambios do embrión e o feto ao longo do seu desenvolvemento (páxina 47).

Emprendemento. Buscar información sobre os cambios do embrión e o feto ao longo do seu desenvolvemento e preparar a súa presentación; realizar un debuxo relacionado coa adolescencia

e os seus cambios: preparar unha obra de teatro (páxina 47).

Educación cívica e constitucional. Os coidados cara aos fillos e as obrigacións dos fillos cara aos seus pais (páxina 47).
PLAN DE FOMENTO DA

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

EDUCACIÓN 
EN VALORES

 Desenvolvemento persoal:

 A autenticidade e a asertividade. 

 sentido e o emprego do tempo libre. 

 A responsabilidade. 

 coidado da alimentación. 

 Relacións persoais: 

 A afectividade e a amizade. 

 A relación corporal e a igualdade entre homes e mulleres.

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 DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

UNIDADE 4:  A ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS
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. Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
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.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.

 Busca información sobre o
tamaño que pode alcanzar 
unha neurona nos animais.
 Busca información e 
fotografías en Internet para 
incluílas nos seus traballos.

Páx. 55
Act. 4

Páx. 63
Demostra

o teu
talento

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

Páx. 52
Expresión

oral
Páx. 55

Acts. 1, 2
e 3

Páx. 57
Acts. 1 e 2

Páx. 59
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 63

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. 63
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. 55
Acts. 1 e 3

Páx. 57
Acts. 1 e 2

Páx. 59
Acts. 1, 2

e 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. 60
Saber
facer

CSIEE
CAA

CMCCT
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

UNIDADE 4:  A ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS
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 científica de 
forma individual ou 
cooperativa, extraendo 
información de diversas fontes,
seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.
 Realiza unha preparación 
microscópica para estudar 
células vexetais.

Páx. 60
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. 60
Saber
facer

Páx. 63
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.1. Seres vivos, seres inertes. 
Diferenciación.
B3.2. Organización e estrutura dos seres 
vivos: células, tecidos: tipos; órganos; 
aparellos e sistemas: principais 
características e funcións.
B3.8. Hábitos de respecto e coidado cara 
aos seres vivos.
B3.9. Uso de medios tecnolóxicos para o 
estudo dos seres vivos.
B3.10. Interese pola observación e polo 
estudo rigoroso de todos os seres vivos.

 A célula: as partes 
da célula, células 
animais e células 
vexetais.
 Os niveis de 
organización: tecidos, 
órganos, sistemas e 
aparellos, organismos.
 Os tecidos animais.
 Os tecidos vexetais.
 Exploración e 
observación de células.

B3.1. Coñecer a estrutura dos 
seres vivos: células, tecidos, tipos, 
órganos, aparellos e sistemas: 
identificando 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.

 Coñece e explica que é 
unha célula e as súas partes, 
sinalando as semellanzas e 
diferenzas entre as células 
animais e as células vexetais.
 Identifica a estrutura dos 
seres vivos e describe os 
tecidos, os órganos, os 
sistemas, os aparellos e os 
organismos, diferenciando 
entre os tecidos animais e os 
tecidos vexetais.

Páx. 54
Traballa

coa imaxe
Páx. 55

Acts. 1, 2
e 3

Páx. 57
Acts. 1 e 2

Traballa
coa imaxe

Páx. 59
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 62

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

7
Páx. 63

Acts. 8, 9
e 10

CCL
CMCCT

B3.3. Investigar as características 
de ecosistemas do seu contorno 
mediante a recollida de datos, 

B3.3.4. Usa a lupa e outros 
medios tecnolóxicos para a 
observación científica.

 Observa células co 
microscopio e debúxaas.

Páx. 60
Saber
facer

CMCCT
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UNIDADE 4:  A ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS
CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.

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.

B3.3.5. Observa e rexistra algún 
proceso asociado á vida dos 
seres vivos, utilizando os 
instrumentos e os medios 
audiovisuais e tecnolóxicos 
apropiados, comunicando de xeito
oral e escrito os resultados

 Observa imaxes sobre 
diferentes tecidos e células, 
clasifícaas e debúxaas.
 Constrúe modelos, carteis 
explicativos e presentacións 
multimedia sobre as células.
 Elabora traballos escritos 
sobre a vida e as obras de 
científicos importantes.

Páx. 63
Act. 10 

Demostra
o teu

talento

CMCCT
CCL
CD

CAA

UNIDADE 4:  A ORGANIZACIÓN DOS SERES VIVOS

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.

e) Coñecer e utilizar de xeito apropiado a lingua galega e a lingua castelá, e desenvolver hábitos de lectura en ambas as 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, 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. Os alumnos deben coñecer e explicar as relacións entre os seres vivos, xa sexa dentro dun ecosistema ou as relacións de alimentación que se dan entre eles.

Ademais, definirán a fotosíntese e entenderán a súa importancia.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos xa saben que é un ecosistema.

 Previsión de dificultades. Os alumnos poden ter certas dificultades en diferenciar os tipos de consumidores na cadea alimentaria.

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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 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...

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: Explorando o pequeno (páxina 52).

Expresión oral e escrita. Exploración co microscopio (páxina 52); definición de termos relacionados coa unidade (páxinas 61 e 62); escribir unha redacción sobre Anoine van Leeuwenhoek e 

os seus descubrimentos (páxina 63).

Comunicación audiovisual. Tipos de células (páxina 54); célula animal e célula vexetal (páxina 55); niveis de organización (páxinas 56 e 57); tecidos animais e vexetais (páxinas 58 e 59); 

debuxar células e rotular as súas partes (páxina 63); facer un modelo dunha célula con material moldeable (páxina 63); realizar unha presentación multimedia sobre diferentes tipos de células 

(páxina 63).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Buscar información sobre o tamaño que pode alcanzar unha neurona (páxina 55); observar células co microscopio (páxina 60).

Emprendemento. Facer un modelo dunha célula con material moldeable; realizar unha presentación multimedia sobre diferentes tipos de células; escribir unha redacción sobre Anoine van 

Leeuwenhoek e os seus descubrimentos (páxina 63).

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: Explorando o pequeno (páxina 52).
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.
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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 DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  
UNIDADE 5:  A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS

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 

B1.4.1. Realiza proxectos, 
experiencias sinxelas e 
pequenas investigacións 
formulando problemas, 

 Realiza proxectos de 
investigación científica de forma 
individual ou cooperativa, 

Páx. 72
Saber
facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE
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UNIDADE 5:  A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
soportes. enunciando hipóteses, 

seleccionando o material 
necesario, realizando, 
extraendo conclusións e 
comunicando os resultados.

extraendo información de 
diversas fontes, seguindo as 
fases de identificación do 
obxectivo, planificación e 
elaboración.
 Utiliza claves dicotómicas 
para identificar seres vivos.

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
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UNIDADE 5:  A CLASIFICACIÓN DOS SERES VIVOS

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.

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 

 Observación directa.

 Elemento de diagnóstico: rúbrica da unidade.

 Avaliación de contidos, probas correspondentes á unidade.

Cualificación cuantitativa:

 Nas probas de avaliación de contidos, cada actividade 

cualificarase con 1 punto se se resolveu correctamente. No

3



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

(cualificacións).

 Valoración cualitativa do avance individual (anotacións e 

puntualizacións).

 Valoración cuantitativa do avance colectivo.

 Valoración cualitativa do avance colectivo.

 Outros.

 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.

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 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. 
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 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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UNIDADE 6:  OS FUNGOS E OUTROS REINOS

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.
B1.6. 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.
B1.11. Hábitos de prevención de 
enfermidades e accidentes, na aula e
no centro.
B1.12. Emprego  de  diversos
materiais,  tendo en conta  as normas
de seguridade.
B1.13. 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 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.

 Busca, selecciona e 
organiza información; obtén 
conclusións, arguméntaas e 
exponas con claridade; 
relaciona as súas 
conclusións con aplicacións 
prácticas na vida cotiá.

Páx. 79
Act. 1

Páx. 81
Acts. 1 e 2

Páx. 83
Acts. 1, 2,

3 e 6

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

Páx. 76 
Expresión

oral
Páx. 81
Act. 4

Páx. 83
Act. 5

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. 79
 Acts. 1, 2

e 3
Páx. 81
Act. 3

Páx. 84
Saber
facer

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. 84
Saber
facer

Páx. 87
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. 87
Act. 14

CAA
CSC

CMCCT
CSIEE

1



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  
UNIDADE 6:  OS FUNGOS E OUTROS REINOS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
B1.14. Valoración da necesidade de 
controlar o tempo destinado ás 
tecnoloxías da información e da 
comunicación e o seu poder de 
adicción.
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.

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. 84
Saber
facer

Páx. 86
Act. 6

Páx. 87
Demostra

o teu
talento

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 científica de forma 
individual ou cooperativa, 
extraendo información de 
diversas fontes, seguindo as 
fases de identificación do 
obxectivo, planificación e 
elaboración.
 Describe un cogomelo.

Páx. 84
Saber
facer

Páx. 87
Act. 15

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.
 Elabora fichas coa 
descrición do champiñón.

Páx. 84
Saber
facer

Páx. 87
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 2. O SER HUMANO E A 
SAÚDE
B2.11. Hábitos saudables para previr 
enfermidades.

 Prácticas de vida 
saudable en relación 
coas bacterias e os 
virus.

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

B2.3.1. Recoñece estilos de 
vida saudables e os seus 
efectos sobre o coidado e 
mantemento do funcionamento 
global do corpo.

 Busca información sobre as 
bacterias e sobre as 
enfermidades que 
ocasionan; toma 
precaucións para evitar a 
destrución da flora intestinal.

 Relaciona os virus coas 
enfermidades, 
especialmente coa gripe; 
describe a función das 
vacinas e as precaucións 
que se deben ter para evitar 
o contaxio.

 Busca información sobre o 
consumo de algas como 
alimento.

Páx. 83
Acts. 4, 5 e

7
Páx. 86
Act. 8

Páx. 87
Act. 15

CMCCT
CCL
CSC
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  
UNIDADE 6:  OS FUNGOS E OUTROS REINOS

CONTIDOS CURRIC. CONTIDOS UNIDADE CRITERIOS AVAL. CURRIC. ESTÁNDARES DE APR. INDICADORES DE LOGRO ACTIV. COMP.
 Identifica e expón as 

prácticas saudables 
relacionadas coa recollida e 
o consumo de cogomelos.

BLOQUE 3. OS SERES VIVOS
B3.3. Os seres vivos: características, 
clasificación e tipos.
B3.8. Hábitos de respecto e coidado 
cara aos seres vivos.
B3.9. Uso de medios tecnolóxicos 
para o estudo dos seres vivos.
B3.10. Interese pola observación e 
polo estudo rigoroso de todos os 
seres vivos.

 O reino dos fungos: 
clasificación, alimentación 
e importancia dos fungos.
 Os fungos con 
cogomelo.
 O reino dos protistas: 
protozoos e algas.
 O reino das bacterias.
 A forma das 
bacterias.
 As bacterias e as 
persoas.
 Os virus.
 Descrición dun 
cogomelo.

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.

 Coñece a importancia e as 
características dos fungos, 
explícaas e compara os fungos 
cos cogomelos e cos animais.
 Describe os seres 

pertencentes ao reino dos 
protistas, sinalando as 
diferenzas e as semellanzas
entre os protozoos e as 
algas, e explicando a 
relación entre os protistas e 
as persoas.

 Coñece as características do
reino das bacterias, 
explícaas e analiza a súa 
relación coas persoas.

 Describe as características 
xerais dos virus e os seus 
efectos nas persoas.

Páx. 79
Acts. 1, 2 e

3
Traballa

coa imaxe
Páx. 80
Traballa

coa imaxe
Páx. 81

Acts. 1, 2,
3 e 4

Páx. 82
Traballa

coa imaxe.
Páx. 83

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

7
Páx. 86

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

7, 8, 9 e 10
Páx. 87
Acts. 11,

12, 13, 14
e 15

CMCCT

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

 Recoñece a importancia de 
consultar guías de cogomelos.

Páx. 76
Expresión

oral

CMCCT
CAA

B3.3. Investigar as 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.

B3.3.3. Observa e identifica 
diferentes hábitats dos seres 
vivos facendo fincapé no 
coidado destes e nomea 
algunhas causas de extinción 
de especies.

 Toma precaucións para que 
os seres vivos que lle serven de 
alimento poidan seguir 
reproducíndose nos casos 
posibles, como deixando caer as 
esporas dos cogomelos.
 Busca información sobre os 
lugares de Galicia onde se 
recollen cogomelos.

Páx. 87
Act. 15

CMCCT
CSC

B3.3.4. Usa a lupa e outros 
medios tecnolóxicos para a 
observación científica.

 Usa medios para a 
observación científica.

Páx. 84
Saber
facer

CMCCT
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

UNIDADE 6:  OS FUNGOS E OUTROS REINOS

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/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.
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.

k) Valorar  a  hixiene e  a  saúde,  aceptar  o  propio  corpo  e  o  das  demais  persoas,  respectar  as  diferenzas  e  utilizar  a  educación  física  e  o  deporte  como medios  para  favorecer  o

desenvolvemento persoal e social.

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 unidade preténdese que os alumnos coñezan as características dos fungos e outros reinos, como os protistas e as bacterias; comprenderán a clasificación dos

fungos, a súa forma de alimentación e a súa importancia para as persoas; recoñecerán as características principais das bacterias e dos virus, así como a súa relación coas persoas e coa

saúde. A tarefa final da unidade consiste en describir un cogomelo.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que os seres vivos se clasifícan en cinco reinos: os animais, as plantas, os fungos, os protistas e as bacterias. Saben que os seres

vivos que pertencen ao mesmo reino teñen características comúns entre si e diferentes dos que pertencen a outros reinos.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades en comprender a natureza dos virus e o uso de vacinas. Solucionarase mediante información gráfica e procura de vídeos

explicativos.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.

 Pequeno grupo.

 Gran grupo.

 Grupo interclase.

 Outros.
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

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...

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: Cal é o bo? (páxina 76).

Expresión oral e escrita. Diálogo sobre cogomelos comestibles (páxinas 76); elaboración do vocabulario da unidade (páxina 89); redacción dunha historia de ciencia ficción que trate sobre a 

aparición dun virus (páxina 87).

Comunicación audiovisual. Diferentes tipos de fungos (páxina 78); proceso de formación do cogomelo e o micelio dun fungo (páxina 79); protozoos (páxina 80); algas (páxina 81); bacterias 

(páxina 82); virus da gripe (páxina 83); elaboración dun mural sobre a vida das bacterias (páxina 87).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Procura de información sobre a protección da flora bacteriana, o consumo de iogur e o consumo de algas (páxinas 83 e 86).

Emprendemento. Escribir unha historia de ciencia ficción sobre a aparición dun virus; procurar vídeos dos diferentes tipos de protozoos; realizar unha maqueta con plastilina dun fungo con 

cogomelo (páxina 87).

Educación cívica e constitucional. Normas de comportamento para evitar contaxiar enfermidades, como a gripe (páxina 83).
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. 
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CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

 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.  6º CURSO.  

UNIDADE 7:  A ENERXÍA E 0S CAMBIOS DA MATERIA
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.
B1.6. Aproximación experimental a 
cuestións científicas próximas á súa 
realidade.
B1.10. Técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo 
individual. Desenvolvemento de 
hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade.
B1.12. Emprego  de  diversos
materiais,  tendo en conta  as normas
de seguridade.
B1.13. Elaboración de protocolos de 
uso das TIC na aula.
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.

 Busca, selecciona e 
organiza información; obtén 
conclusións, arguméntaas e 
exponas con claridade; relaciona
as súas conclusións con 
aplicacións prácticas na vida 
cotiá.

Páx. 95
Acts. 1, 2 e

3
Páx. 97

Acts. 1 e 2
Páx. 94

Acts. 1, 2,
3 e 4

Páx. 101
Acts. 1 e 2

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

Páx. 92
Expresión

oral
Páx. 94
Traballa

coa imaxe
Páx. 95

Acts. 2 e 3
Páx. 97
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. 97
Traballa

coa imaxe
Páx. 99

Acts. 3 e 4
Páx. 105
Act. 17

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. 101
Act. 2

Páx. 105
Act. 16

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. 99
Act. 4

Páx. 102
Saber
facer

Páx. 104
Act. 8

CMCCT
CSC
CD

1



CEP DOUTOR FLEMING. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA DE CIENCIAS DA NATUREZA.  6º CURSO.  

UNIDADE 7:  A ENERXÍA E 0S CAMBIOS DA MATERIA
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 científica de forma 
individual ou cooperativa, 
extraendo información de 
diversas fontes, seguindo as 
fases de identificación do 
obxectivo, planificación e 
elaboración.
 Separa mesturas.
 Prepara unha mestura.

Páx. 102
Saber
facer

Páx. 105
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. 102
Saber
facer

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 4. MATERIA
E ENERXÍA
B4.1. Concepto de enerxía. 
Diferentes formas de enerxía. A luz 
como fonte de enerxía.
B4.3. Os cambios de estado. As 
reaccións químicas: a combustión, a 
oxidación e a fermentación.
B4.7. Planificación e realización de 
experiencias diversas para estudar 
as propiedades de materiais de uso 
común e o seu comportamento diante
da luz, o son, a calor, a humidade e a
electricidade.
B.4.8. Predición de cambios no 
movemento ou na forma dos corpos 
por efecto das forzas.
B4.9. Observación dalgúns 
fenómenos de natureza eléctrica e os
seus efectos (luz e calor).
B4.11. Separación de compoñentes 

 As formas da enerxía:
enerxía mecánica, enerxía
química, enerxía eléctrica,
enerxía luminosa, enerxía 
térmica ou calorífica e 
enerxía nuclear.
 As mesturas e a súa 
separación. 
 Substancias puras e 
mesturas. 
 Tipos de mesturas. 
 Separación de 
mesturas.
 Os efectos da calor 
sobre a materia: os 
cambios de estado, as 
temperaturas de fusión e 
ebulición, a calor e os 
cambios de volume.

B4.1. Coñecer leis básicas que 
rexen fenómenos como a reflexión 
da luz, a transmisión da corrente 
eléctrica, os cambios de estado e as
reaccións químicas: a combustión, a
oxidación e a fermentación.

B4.1.1. Investiga a través da 
realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao 
coñecemento das leis básicas 
que rexen fenómenos como a 
reflexión da luz, a transmisión 
da corrente eléctrica e os 
cambios de estado.

 Realiza e describe 
experiencias sinxelas sobre o 
almacenamento de enerxía 
mecánica e o seu 
aproveitamento en lanzamentos.
 Identifica, cita e explica 
situacións nas que interveñen as 
diferentes formas de enerxía.
 Describe os cambios de 
estado, provócaos con 
experimentos, explica as 
diferenzas entre os distintos 
cambios e pon exemplos para 
cada caso.

Páx. 94
Traballa

coa imaxe
Páx. 95

Acts. 1, 2 e
3

Páx. 99
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 105
Acts. 11 e

12

CMCCT
CAA

CSIEE

B4.1.2. Investiga a través da 
realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao 
coñecemento das leis básicas 
que rexen reaccións químicas: 
combustión, oxidación e 
fermentación.

 Explica as reaccións 
químicas sinxelas, analizando as
diferenzas entre oxidacións e 
combustións.
 Fai pan en colaboración cun 
adulto para experimentar coa 
fermentación. 

Páx. 101
Act. 1 e 2
Páx. 105
Demostra

o teu
talento

CMCCT
CAA

CSIEE
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dunha mestura mediante destilación, 
filtración, evaporación ou disolución.
B4.12. Reaccións químicas: a 
combustión, a oxidación e a 
fermentación.
B4.13. Normas de prevención de 
riscos.

 As reaccións 
químicas: definición e 
tipos de reaccións 
químicas. 
 A importancia das 
reaccións químicas.

B4.3. Planificar e realizar sinxelas 
investigacións para estudar o 
comportamento dos corpos diante 
das forzas, a luz, a electricidade, o 
magnetismo, a calor ou o son.

B4.3.1. Planifica e realiza 
sinxelas experiencias e predí 
cambios no movemento, na 
forma ou no estado dos corpos 
por efecto das forzas ou das 
achegas de enerxía, 
comunicando o proceso 
seguido e o resultado obtido.

 Realiza e describe 
experiencias sinxelas sobre o 
almacenamento de enerxía 
mecánica e o seu 
aproveitamento en lanzamentos.

Páx. 94
Traballa

coa imaxe

CAA
CMCCT
CSIEE
CCL

B4.3.2. Observa de xeito 
sistemático, aprecia e explica 
os efectos da calor no aumento
de temperatura e dilatación 
dalgúns materiais.

 Busca información e explica 
os resultados sobre aplicacións 
prácticas dos efectos de 
dilatación e aumento de 
temperatura que produce a calor 
sobre os corpos.

Páx. 99
Acts. 1 e 4

CMCCT
CCL

B4.4. Realizar experiencias sinxelas
e pequenas investigacións sobre 
diferentes fenómenos físicos e 
químicos da materia.

B4 4.1. Identifica, experimenta 
e exemplifica argumentando 
algúns cambios de estado e a 
súa reversibilidade.

 Describe os cambios de 
estado, próbaos con 
experimentos, explica as 
diferenzas entre os distintos 
cambios e pon exemplos para 
cada caso.

Páx. 99
Acts. 1, 2,

3 e 4
Páx. 105
Acts. 11 e

12

CMCCT

B4.4.2. Separa os 
compoñentes dunha mestura 
mediante destilación, filtración, 
evaporación ou disolución.

 Explica o que é materia, 
substancia pura, mestura 
heteroxénea, mestura 
homoxénea e aliaxe.
 Explica o proceso a seguir 
para separar os compoñentes de
distintas mesturas, que se dan 
na vida cotiá, mediante os 
métodos adecuados.
 Separa mesturas, mediante 
os métodos adecuados; explica 
como o fai e ofrece posibilidades 
de cambio na orde dos procesos 
seguidos, se é posible. 

Páx. 97
Acts. 1 e 2

Traballa
coa imaxe
Páx. 102

Saber
facer

Páx. 104
Act. 10

CMCCT

B4.4.3. Presenta conclusións 
de procesos de investigación, 
experiencias sinxelas ou 
proxectos sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos 
da materia, en diferentes 
soportes.

 Investiga, realiza hipóteses 
e experiencias sinxelas, 
relacionadas coa vida cotiá, nas 
que se producen reaccións; 
expón as súas conclusións, 
explicándoas con argumentos e 
xustificándoas.

Páx. 100
Traballa

coa imaxe
Páx. 101

Acts. 1 e 2

CMCCT
CAA

CSIEE
CCL
CD
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B4.4.4. Identifica e expón as 
principais características das 
reaccións químicas: 
combustión, oxidación e 
fermentación.

 Explica o que é unha 
reacción química.
 Identifica e expón as 
principais características da 
combustión, da oxidación e da 
fermentación.

Páx. 101
Act. 1 e 2
Páx. 105
Acts. 13,
14 e 15 

CMCCT
CAA

B4.4.5. Respecta as normas de
uso, de seguridade e de 
mantemento dos instrumentos 
de observación e dos materiais
de traballo.

 Busca información e explica 
os resultados sobre aplicacións 
prácticas dos efectos de 
dilatación e aumento de 
temperatura que produce a calor 
sobre os corpos.

Páx. 99
Acts. 1 e 4

CMCCT
CSC

UNIDADE 7:  A ENERXÍA E 0S CAMBIOS DA MATERIA

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/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.

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. Nesta unidade preténdese que os alumnos aumenten os seus coñecementos sobre o que é a materia e a enerxía, apreciando os cambios que a enerxía produce na

materia; saberán o que é unha mestura e os tipos de mesturas; coñecerán e saberán aplicar de forma práctica os métodos que se utilizan para separar mesturas. Os alumnos coñecerán a

importancia das desalinizadoras de auga e como funcionan. Coñecerán os cambios de estado e como se producen; aprenderán o que é unha reacción química e valorarán a súa

importancia; distinguirán as características principais dos principais tipos de reaccións químicas sinxelas. A tarefa final da unidade consiste en separar mesturas.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a enerxía é a razón de que ocorran cambios na natureza; coñecen que a enerxía se transforma, se transfire, se almacena e se

transporta; saben que a materia ten propiedades xerais, como a masa e o volume, e propiedades características, como a densidade. Os alumnos coñecen que a materia se pode presentar

na natureza en tres estados diferentes (sólido, líquido e gasoso) e que en cada un destes estados ten as súas propiedades.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades para diferenciar entre bacterias prexudiciais e bacterias beneficiosas para a saúde. Previránse as dificultades con exemplos e

aplicacións prácticas da fermentación, sinalando os seus beneficios.

ORIENTACIÓNS

METODOLÓXICAS

MODELOS METODOLÓXICOS PRINCIPIOS METODOLÓXICOS AGRUPAMENTO

 Modelo discursivo/expositivo.

 Modelo experiencial.

 Obradoiros.

 Actividade e experimentación.

 Participación.

 Motivación.

 Tarefas individuais.

 Agrupamento flexible.

 Parellas.
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 Aprendizaxe cooperativa.

 Traballo por tarefas.

 Traballo por proxectos.

 Outros.

 Personalización.

 Inclusión.

 Interacción.

 Significatividade.

 Funcionalidade.

 Globalización.

 Avaliación formativa.

 Outros.

 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...

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: Desalinizadoras de auga (páxina 92).

Expresión oral e escrita. Descrición de lugares apropiados para construír plantas desalinizadoras e argumentación dos motivos (páxina 92).

Comunicación audiovisual. Exemplos de substancias puras, heteroxéneas e homoxéneas (páxina 96); separación de mesturas (páxinas 97); reaccións químicas (páxina 100); fermentación 

da masa do pan (páxina 100).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Investigación sobre o funcionamento do termómetro de mercurio (páxina 99); Investigación sobre a fabricación de formigón (páxina 104).

Emprendemento. Preparar unha mestura para usala como ambientador natural, investigar sobre a destilación fraccionada do petróleo; facer pan en colaboración cun adulto (páxina 105).

Educación cívica e constitucional. Elaboración dun cartel para concienciar sobre a necesidade de reciclar os plásticos (páxina 105).
PLAN DE FOMENTO DA  Utilización de lecturas da biblioteca xeral do centro, lecturas aportadas polos alumnos e lecturas dixitais.
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LECTURA

EDUCACIÓN 
EN VALORES

As relacións sociais: 

 A paz e a harmonía, o diálogo. 

 respecto persoal, o respecto as pertenzas dos demais. 

 A xenerosidade. 

 A comunicación, o uso responsable dos medios de comunicación. 

Valores sociais, cívicos e cidadáns: 

 A responsabilidade colectiva. 

 A defensa dos dereitos humanos.

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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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.
B1.6. Aproximación 
experimental a cuestións 
científicas próximas á súa 
realidade.
B1.10. Técnicas de traballo. 
Recursos e técnicas de traballo 
individual. Desenvolvemento de
hábitos de traballo, esforzo e 
responsabilidade.
B1.12. Emprego  de  diversos
materiais,  tendo  en  conta  as
normas de seguridade.
B1.13. Elaboración de 
protocolos de uso das TIC na 
aula.
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.

 Busca, selecciona e organiza 
información; obtén conclusións, 
arguméntaas e exponas con 
claridade; relaciona as súas 
conclusións con aplicacións 
prácticas na vida cotiá.

Páx. 109
Acts. 1 e 2
Páx. 111

Acts. 1, 3 e
4 

Páx. 113
Acts. 1, 2,

3, 4 e 5
Páx. 115

Acts. 1 e 2

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

Páx. 106
Expresión

oral
Páx. 110

Traballa coa
imaxe

Páx. 115
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. 108
Traballa coa

imaxe
Páx. 112

Traballa coa
imaxe

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. 115
Act. 3

Páx. 119
Act. 7

Demostra o
teu talento

CSIEE
CAA

CMCCT
CL

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. 111
Act. 5

Páx. 116
Saber facer

Páx. 119
Act. 8

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 científica de forma 
individual ou cooperativa, 
extraendo información de diversas 
fontes, seguindo as fases de 
identificación do obxectivo, 
planificación e elaboración.
 Constrúe un circuíto eléctrico.

Páx. 116
Saber facer

CMCCT
CCL
CAA

CSIEE
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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

CMCCT
CCL
CSC
CD

CAA
CSIEE

BLOQUE 4. MATERIA 
E ENERXÍA
B4.2. Electricidade: a corrente 
eléctrica. Circuítos eléctricos. 
Magnetismo: o magnetismo 
terrestre. O imán: o compás.
B4.6. Utilidade dalgúns 
avances, produtos e materiais 
para a sociedade.
B4.10. Atracción e repulsión de 
cargas eléctricas.

 As cargas eléctricas. 
 O comportamento dos 
corpos segundo a carga que 
teñen.
 Realización de 
experiencias sinxelas para 
identificar e explicar os tipos de 
carga eléctrica.
 O magnetismo. 
 O magnetismo terrestre.
 O comportamento dos 
corpos magnetizados.
 Relación do magnetismo co
funcionamento de instrumentos 
coma o compás e cos polos 
magnéticos da Terra.

B4.1. Coñecer leis básicas que 
rexen fenómenos como a 
reflexión da luz, a transmisión da 
corrente eléctrica, os cambios de 
estado e as reaccións químicas: 
a combustión, a oxidación e a 
fermentación.

B4.1.1. Investiga a través da 
realización de experiencias 
sinxelas para achegarse ao 
coñecemento das leis básicas 
que rexen fenómenos como a 
reflexión da luz, a transmisión 
da corrente eléctrica e os 
cambios de estado.

 Realiza experiencias sinxelas 
para identificar e explicar os tipos 
de carga eléctrica.
 Constrúe un circuíto eléctrico.

Páx. 108
Traballa coa

imaxe
Páx. 109

Traballa coa
imaxe

Páx. 116
Saber facer

CMCCT
CAA

CSIEE

B4.4. Realizar experiencias 
sinxelas e pequenas 
investigacións sobre diferentes 
fenómenos físicos e químicos da 
materia

B4.4.1. Identifica, experimenta
e exemplifica argumentando 
algúns cambios de estado e a 
súa reversibilidade.

 Explica o que é a carga 
eléctrica, os tipos de cargas 
eléctricas que existen e o 
comportamento dos corpos 
segundo a carga que teñen.
 Explica o que é o magnetismo 
e o comportamento dos corpos 
magnetizados.
 Relaciona o magnetismo co 
funcionamento de instrumentos 
como o compás e cos polos 
magnéticos da Terra.

Páx. 109
Acts. 1 e 2
Páx. 110

Traballa coa
imaxe

Páx. 111
Acts. 1, 2,

3,
4 e 5

CMCCT

BLOQUE 5. A TECNOLOXÍA,
OBXECTOS E MÁQUINAS
B5.4. A electricidade no 
desenvolvemento das 
máquinas.
B5.5. Elementos dos circuítos 
eléctricos.
B5.6. Efectos da electricidade.
B5.7. Condutores e illantes.
B5.8. A relación entre 
electricidade e magnetismo.
B5.9. A ciencia: presente e 
futuro da sociedade.
B5.10. Beneficios e riscos das 
tecnoloxías e produtos.

 As cargas eléctricas: tipos 
de cargas eléctricas e relación 
entre elas.
 O magnetismo: imáns e 
forzas magnéticas.
 A corrente eléctrica. 
 A corrente eléctrica e o 
magnetismo. 
 Os efectos da corrente 
eléctrica.
 Os circuítos eléctricos: 
compoñentes.
 Os xeradores. 
 Representación gráfica dos

B5.3. Realizar experiencias 
sinxelas para coñecer as leis 
básicas que rexen a transmisión 
da corrente eléctrica.

B5.3.1. Identifica os 
elementos dun circuíto 
eléctrico, constrúe un e 
explica algúns efectos da 
electricidade.

 Identifica e representa os 
elementos dun circuíto eléctrico, 
diferenciando entre circuíto aberto 
e pechado e os seus efectos 
consecuentes; relaciona estes 
conceptos coas súas aplicacións 
prácticas na vida cotiá.
 Constrúe un circuíto eléctrico 
sinxelo.

Páx. 115
Acts. 1, 2 e
3 Traballa
coa imaxe
Páx. 116

Saber facer
Páx. 119

Acts. 9 e 10

CMCCT
CSIEE
CCL

B5.3.2. Observa e identifica 
as principais características 
dos imáns e relaciona 
electricidade e magnetismo.

 Identifica as principais 
características dos imáns.
 Explica e define o magnetismo 
e, en concreto, o magnetismo 
terrestre.
 Explica o que é a corrente 

Páx. 110
Traballa coa

imaxe
Páx. 111

Acts. 1, 2 e
4

Páx. 113

CMCCT
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B5.11. Importantes 
descubrimentos e inventos.

circuítos eléctricos.
Construción dun circuíto 
eléctrico.

eléctrica, como se transmite e 
algúns efectos da electricidade.
 Investiga e describe a relación 
entre electricidade e magnetismo, 
indicando exemplos sinxelos sobre 
os efectos que provoca a corrente 
eléctrica ao circular por 
determinados obxectos de uso 
cotián.

Acts. 1, 4 e
5

Pág. 118
Act. 3

B5.4. Coñecer os principais 
avances da ciencia e da 
tecnoloxía.Identificar os 
beneficios e riscos.

B5.4.1. Coñece e explica 
algúns dos grandes 
descubrimentos e inventos da 
humanidade.

 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.
 Busca información sobre 
descubrimentos importantes sobre 
a electricidade e o magnetismo; 
identifica aos seus autores e 
explica as súas achegas á ciencia.

Páx. 106
Le e

comprende 
o problema

Páx. 119
Act. 8

CMCCT
CCL
CSC

B5.4.2. 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 e a
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.

Páx. 109
Saber máis

Páx. 119
Act. 7

CMCCT
CCL
CSC

CCEC
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UNIDADE 8:  A ELECTRICIDADE E O MAGNETISMO

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.
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. Nesta primeira unidade preténdese que os alumnos aprendan que son as cargas eléctricas, os tipos de cargas eléctricas, a relación entre as cargas eléctricas, como

se desprazan e para que se utiliza a electricidade. Saberán o que é o magnetismo; coñecerán a relación entre a corrente eléctrica e o magnetismo, coñecerán como funcionan os imáns e a

súa relación co magnetismo terrestre. A tarefa final da unidade consiste en construír un circuíto eléctrico, interpretar a súa representación gráfica e representalo.

 O que os alumnos xa coñecen. Os alumnos saben que a electricidade é un dos tipos de enerxía que máis usamos na nosa vida diaria; coñecen que os electrodomésticos funcionan

grazas a enerxía eléctrica. Saben que a enerxía eléctrica se produce nas centrais eléctricas a partir doutras formas de enerxía.

 Previsión de dificultades. É posible que atopen dificultades na interpretación da transformación de enerxía mecánica en enerxía eléctrica. Pódese previr mediante visitas guiadas a

centrais hidroeléctricas ou mediante o visionado de documentais sobre elas.

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.

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
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 Representacións e dramatizacións.

 Elaboracións multimedia.

 Outros.

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 6.º curso.

 Lecturas de Ciencias da Natureza.

CONTIDOS TRANSVERSAIS

Comprensión lectora. Texto do inicio da unidade: A invención da lámpada (páxina 106).

Expresión oral e escrita. Explicar como sería un mundo sen lámpadas (páxinas 106); escribir un relato no que a subministración eléctrica da cidade sofre unha avería (páxina 119).

Comunicación audiovisual. Intercambio de cargas eléctricas (páxina 108); atracción e repulsión de obxectos (páxina 109); os polos dos imáns son inseparables (páxina 110); a Terra 

compórtase coma se fose un imán xigantesco (páxina 111); representación gráfica dun circuíto eléctrico (páxina 115).

Tecnoloxías da información e da comunicación. Buscar outros sistemas que se poidan utilizar para orientarse no caso de non dispoñer dun compás (páxina 111); procura de información 

sobre personaxes relacionados coa electricidade e o magnetismo (páxina 119).

Emprendemento. Escribir un relato no que a subministración eléctrica da cidade sofre unha avaría; explicar como funciona un timbre; realizar unha maqueta da instalación eléctrica dun cuarto 

(páxina 119).

Educación cívica e constitucional. Recollida e reciclaxe de pilas usadas (páxina 119).
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 sociais: 

 A paz e a harmonía, o diálogo. 

 respecto persoal, o respecto as pertenzas dos demais. 

 A xenerosidade. 

 A comunicación, o uso responsable dos medios de comunicación. 

Valores sociais, cívicos e cidadáns: 

 A responsabilidade colectiva. 

 A defensa dos dereitos humanos.

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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