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 A Lei orgánica 8/2013, do 9 de decembro, para a mellora da calidade educativa, modificou en distintos aspectos a Lei orgánica 2/2006, do 3 

de maio, de educación, coa finalidade de desenvolver medidas para acadar un sistema educativo de calidade, inclusivo, que garanta a igualdade 

de oportunidades e faga efectiva a posibilidade. O Decreto 86/2015, do 25 de xuño,  establece o currículo daeducación secundaria obrigatoria e do 

bacharelato na Comunidade Autónomade Galicia,  regulando a relación entre os obxectivos,os contidos, os criterios de avaliación, os estándares 

de aprendizaxe avaliables e as competenciasclave nas diferentes materias. 

 

É indudable que os avances ao longo da humanidade están baseados nos logros e innovacións nos coñecementos científicos de cada época, por 

eso esta materia debe contribuir a enriquecer á multidimensión cultural das persoas.  

 

 Un dos aspectos básicos da competencia científica é a capacidade de utilizar probas e argumentar en relación a cuestións de carácter 

científico, e tomar decisións baseadas en probas. A materia de Cultura Científica debe contribuír a isto, a través dunha metodoloxía que enfronte o 

alumnado ao reto de utilizar probas e argumentar nun contexto real e mediante o diálogo entre iguais. O traballo cooperativo e colaborativo, a 

formulación de tarefas en contextos reais e o traballo experimental deben, xa que logo, formar parte do desenvolvemento curricular na aula. 

Outra razón do interese da materia de Cultura Científica é a importancia do coñecemento e da utilización do método científico, útil non só no ámbito 

da investigación, senón en xeral en todas as disciplinas e actividades, conseguindo a alfabetización científica da cidadanía. Ademais,a materia 

debe contribuír ao fomento de vocacións científicas. 

 Obxectivos importantes por tanto na asignatura son: 

 

- Coñecer os elementos dos procesos de investigación e as características das explicacións científicas, partindo de problemas próximos á 

experiencia e poñelos en práctica mediante investigacións sinxelas. 

1. Introdución e contextualización. 
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- Seleccionar, comprender,  e utilizar informacións de tipo científico e tecnolóxico, incluíndo a identificación de manipulacións , para tomar 

decisións fundamentadas  e saber comunicalas de forma clara, coherente e precisa.  

- Desenvolver e poñer en práctica procedementos e valores propios da actividade científica, como a curiosidade, a creatividade, a 

ausencia de dogmatismo, o pensamento crítico e reflexivo, a relevancia dos datos en contraposición coas opinións de cara ao rigor no 

razoamento científico. 

- Recoñecer o carácter colectivo dos avances científicos, destacando o papel das mulleres na ciencia, así como a mutua interdependencia 

entre o contexto sociocultural e as investigacións científicas e tecnolóxicas. 

- Adoptar unha postura crítica diante dos avances científicos e tecnolóxicos, recoñecer os logros e as vantaxes para a mellora da calidade 

de vida, así como os riscos que comportan, valorando os problemas sociais  e éticos que poder xerar.  

- Utilizar na vida cotiá os coñecementos adquiridos, participando nas controversias tecnocientíficas locais e globais, e desenvolver hábitos 

democráticos baseados na argumentación e no diálogo. 

 

  

 
 
 
 

O bacharelato contribuirá a desenvolver no alumnado as capacidades que lle permitan: 

 

a) Exercer a cidadanía democrática, desde unha perspectiva global, e adquirir unha conciencia cívica responsable, inspirada polos valores 

da Constitución española e do Estatuto de autonomía de Galicia, así como polos dereitos humanos, que fomente a corresponsabilidade 

na construción dunha sociedade xusta e equitativa e favoreza a sustentabilidade. 

 

b) Consolidar unha madureza persoal e social que lle permita actuar de forma responsable e autónoma e desenvolver o seu espírito crítico. 

Ser quen de prever e resolver pacíficamente os conflitos persoais, familiares e sociais. 

 

2.Obxectivos xerais do Bacharelato 

 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro      4 

 

c) Fomentar a igualdade efectiva de dereitos e oportunidades entre homes e mulleres, analizar e valorar criticamente as desigualdades e 

discriminacións existentes e, en particular, a violencia contra a muller, e impulsar a igualdade real e a non discriminación das persoas por 

calquera condición ou circunstancia persoal ou social, con atención especial ás persoas con discapacidade. 

 

d) Afianzar os hábitos de lectura, estudo e disciplina, como condicións necesarias para o eficaz aproveitamento da aprendizaxe e como 

medio de desenvolvemento persoal. 

 

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

 

f) Expresarse con fluidez e corrección nunha ou máis linguas estranxeiras. 

 

g) Utilizar con solvencia e responsabilidade as tecnoloxías da información e da comunicación. 

 

h) Coñecer e valorar criticamente as realidades do mundo contemporáneo, os seus antecedentes históricos e os principais factores da súa 

evolución. Participar de xeito solidario no desenvolvemento e na mellora do seu contorno social. 

 

i) Acceder aos coñecementos científicos e tecnolóxicos fundamentais, e dominar as habilidades básicas propias da modalidade elixida. 

 

 

l)  Comprender os elementos e os procedementos fundamentais da investigación e dosmétodos científicos. Coñecer e valorar de forma 

crítica a contribución da ciencia e da tecnoloxíaao cambio das condicións de vida, así como afianzar a sensibilidade e o respectocara ao 

medio ambiente e a ordenación sustentable do territorio, con especial referenciaao territorio galego. 

 

m) Afianzar o espírito emprendedor con actitudes de creatividade, flexibilidade, iniciativa,traballo en equipo, confianza nun mesmo e sentido 

crítico. 

 

n)  Desenvolver a sensibilidade artística e literaria, así como o criterio estético, comofontes de formación e enriquecemento cultural. 
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ñ)  Utilizar a educación física e o deporte para favorecer o desenvolvemento persoal esocial, e impulsar condutas e hábitos saudables. 

 

o)  Afianzar actitudes de respecto e prevención no ámbito da seguridade viaria. 

 

p)  Valorar, respectar e afianzar o patrimonio material e inmaterial de Galicia, e contribuírá súa conservación e mellora no contexto dun 

mundo globalizado. 

 

 
 
 

 Para lograr a adquisición das competencias, deben formar parte do desenvolvemento curricular a obtención e a selección crítica de 

información de carácter científico; a valoración da importancia da ciencia e a tecnoloxía na vida diaria; a comunicación de información de carácter 

científico nos soportes escrito, oral e virtual; o diálogo e o debate entre iguais sobre os temas científico tecnolóxicos; o traballo cooperativo e 

colaborativo. Trátase, pois, ademais de adquirir coñecementos científico tecnolóxicos, de contribuír á capacidade de avaliar de xeito crítico e 

comunicar eficazmente cuestións de carácter científico e tecnolóxico. Por tanto, as estratexias fundamentais dos procedementos de traballo deben 

impregnar o resto de bloques de coñecemento, formando parte indivisible á hora de abordar cuestións relacionadas coa cultura científica. 

  

Comunicación lingüística (CCL) 

A materia utiliza unha terminoloxía formal que permitirá aos alumnos/as incorporar esta linguaxe e os seus termos para utilizalos nos momentos 

axeitados coa suficiente propiedade. Asimesmo, a comunicación dos resultados das investigacións e traballos que leven a cabo favorece o 

desenvolvemento da competencia- É importante en Cultura Científica , o ter moita carga conceptual, discursiva e escrita, conseguida cun axeitado 

dominio das distintas modalidades de comunicación. A asignatura prepara tamén para o exercicio da cidadanía activa, a través da visión crítica e 

autónoma dos aspectos beneficiosos e prexudiciais dos  avances na saúde, a reprodución e as novas tecnoloxías de comunicación. Esta 

competencia se perfecciona coa lectura de noticias de actualidade, textos científicos e debates orais, así como o uso da comunicación audiovisual 

en diferentes formatos.  

3.Contribución da materia ao desenvolvemento das competencias clave 
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Os descritores aos que lles daremos prioridade serán: 

• Utilizar o vocabulario , estruturas lingüísticas e normas ortográficas e gramaticais axeitados  para elaborar textos escritos e orais. 

• Comprender o sentido dos textos escritos e orais. 

• Expresarse oralmentede forma adecuada, con corrección e coherencia. 

 

 

Competencia matemática e competencias básicas en ciencia e tecnoloxía  (CMCCT) 

Os distintos aprendizaxes están insertos dun dominio nesta competencia, en canto ó uso de datos, diagramas, cambio temporal e a incerteza 

inhertente aos riscos das novas tecnoloxías. A comprensión  dos avances en xenética, en medicina, en técnicas de reprodución asistida e  nas 

tecnoloxías da información e comunicación, xera unha actitude positiva cara a saúde e unha relación vixiante cos riscos das novas tecnoloxías. 

Esta competencia permite  adquirir criterios éticos razoados fronte a cuestións como o emprego da ciencia e da tecnoloxía na medicina  e no xeito 

de relacionarnos  a través das redes sociais.  

 Os descritores que traballaremos fundamentalmente serán:  

• Tomar conciencia dos cambios producidos polo ser humano no ámbito natural e as repercusións para a vida futura. 

• Manexar os coñecementos sobre ciencia e tecnoloxía para solucionar problemas, comprender o que acontece ao noso redor e responder a 

preguntas. 

• Resolver problemas seleccionando os datos e as estratexias apropiadas. 

• Aplicar estratexias de resolución de problemas a situacións da vida cotiá. 

• Comprender e interpretar a información presentada en formato gráfico. 

 

 

Competencia dixital (CD) 

 

Esta competencia fomenta a capacidade de buscar, seleccionar e  utilizar información en medios dixitais, ademáis de permitir que o alumnado  se 

familiarice  cos diferentes códigos, formatos e linguaxes  nos que se presenta a información científica (datos estatísticos, representacións gráficas, 

modelos xeométricos…) A utilización das tecnoloxías da información e comunicación no aprendizaxe das ciencias para comunicarse, recabar 
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información, retroalimentala, simular e visualizar situación para a obtención e o tratamento de datos … é un recurso útil que contribúe a amosar 

unha visión actualizada da actividade científica. 

As destrezas dixitais teñen o seu protagonismo no bloque 5, estando menos presentes no resto da asignatura. A materia asienta a busca de 

información científica e a discriminación entre fontes confiables das que non o son. Os alumnos/as realizarán traballos relacionaros cos diversos 

bloques e confrontarán as diversas opinión que sobre os temas tratados pódense atopar.  

 

Para iso, nesta área, traballaremos os seguintes descritores da competencia: 

• Manexar ferramentas dixitais para a construción de coñecemento. 

• Empregar distintas fontes para a busca de información. 

• Utilizar as distintas canles de comunicación audiovisual para transmitir informacións diversas. 

 

 

Competencia de aprender a aprender (CAA) 

 

 Esta competencia, fundamental para o proceso de ensino permanente que se produce  ao longo da vida, implica a capacidade de motivación 

para a aprendizaxe, clave  nesta materia, posto que é a necesidade de aprender o que estimula a curiosidade e a capacidade para coñecer os 

propios procesos dos cales o alumnado é participe. Acadaremos esta competencia promovendo á  planificación (pensar antes de actuar), 

analizando o proceso e axustándoo (supervisión) e evaluando o proceso e o resultado.  

          Sendo unha asignatura netamente divulgativa sobre a ciencia, esta competencia debe contemplarse a través da realización de pequenos 

traballos de investigación, nos que os alumnos/as podan desplegar as súas capacidades asentadas durante a ESO. Por iso, a Cultura Científica de 

Bacharelato, pode contribuir á adquisición e consolidación de novas competencias a partir do traballo autónomo e grupal. Debido a que moitos 

temas  préstanse a ser debatidos con distintos plantexamentos constituíndo  unha oportunidade para fomentar o intercambio de puntos de vista, 

permitiendo deste xeito a coeducación entre iguais.  

 Oadestraremos  dos descritores seguintes  asegura a consecución de obxectivos formulados previamente.  

 

• Xerar estratexias para aprender en distintos contextos de aprendizaxe.  

• Planificar os recursos necesarios e os pasos que hai que realizar no proceso de aprendizaxe. 
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• Identificar potencialidades persoais : estilos de aprendizaxe, intelixencias múltiples... 

• Desenvolver estratexias que favorezan a comprensión rigurosa dos contidos. 

 

Competencia sociais e cívicas  (CSC) 

 

Esta asignatura favorece o traballo en grupo, fomentando o desenvolvemento de actitudes como a cooperación, a solidariedade e o respecto cara 

ás opinión dos demáis. Asimesmo, o coñecemento científico é unha parte fundamental da cultura ciudadá que sensibiliza dos riscos da ciencia e da 

tecnoloxía e permite formar unha opinión fundamentada en feitos e datos reais sobre os problemas relacionados  cos novos avances.  

Esta competencia son de especial relevancia nos bloques relativos á saúde, aplicacións xenéticas, clonación, técnicas reprodutivas e novas 

tecnoloxías da información e comunicación. Lonxe de explica os feitos científicos como algo estático e indiscutible, conviente incidir na evolución do 

pensamento científico, na necesidade de argumentación e nos conflitos de intereses dos diversos colectivos  (industria farmacéutica, biomédia, 

empresas de telecomunicaciones e cidadáns). O alumno/a debe coñecer as potencialidades da ciencia , mais tamén os riscos.  

Para iso adestraremos os seguintes descritores:  

 

• Recoñecer riqueza na diversidade de opinións e ideas.  

• Aprender a comportarse desde o coñecemento dos distintos valores. 

• Mostrar dispoñibilidade para participar activamente en ámbitos de participación establecidos. 

• Concibir unha escala de valores propia e actuar conforme a ela. 

 

 

Competencia de iniciativa e espírito emprendedor 

 

O método científico exise iniciativa e espírito emprededor, xa que dende a formulación dunha hipótese ata a obtención de conclusións, faise preciso 

a elección  de recursos, planificación da metoloxía, resolución de problemas e a revisión permanente de resultados. Isto, fomenta a iniciativa e a 

motivación  por un traballo organizado. 

Na sociedade actual, as oportunidades de negocio precisan cada vez máis de capacidade científica e tecnolóxica. As actividades empresariais son 

progresivamente máis intanxibles e precisan dunha visión ampla e aberta sobre os novos avances da Ciencia. A Cultura Científica de Bacharelato, 
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contribúe a esta competencia, presentando a ciencia como algo imbricado na sociedade, no dia a dia, na que empresas enerxéticas, farmacéuticas, 

biomédicas , de telecomunicacións … están cada vez máis entrelazadas cos novos avances científicos. 

Por iso, será importante o traballo dos seguintes descritores: 

• Mostrar iniciativa persoal para iniciar ou promover accións novas. 

• Actuar con responsabilidade social e sentido ético no traballo. 

• Xerar novas e diverxentes posibilidades desde coñecementos previos do tema. 

• Optimizar o uso de recursos materiais e persoais para a consecución de obxectivos. 

 

 

Competencia de conciencia e expresións culturais 

 

O coñecemento da Evolución, permite aos alumnos/as valorar a importancia do estudo e conservación do patrimonio paleontolóxico e arqueolóxico, 

fonte do coñecemento nestas disciplinas. A posta en valor da diversidade xenética como fonte de supervivencia fronte a enfermedades, permite 

valorar a conservación dos espazos naturais, das variedades agrícolas e gandeiras autóctonas, así como a necesidade de preservar a 

biodiversidade como fonte futura de xens para a súa aplicación en medicina ou producción de alimentos e enerxía.  

O coñecemento das novas tecnoloxías da información e comunicación, non debe infravalorar o papel dos documentos analóxicos, como fonte de 

coñecemento da historia humana e das súas manifestacións artísticas e culturais. 

 Polo que nesta área traballaremos os seguintes descritores:  

 

• Elaborar traballos e presentacións con sentido estético. 

• Apreciar os valores culturais do patrimonio natural e da evolución do pensamento científico 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

 Bloque 1. Procedementos de traballo   

d 

e 

g 

i 

l 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando distintos medios. 

B1.1. Obter, seleccionar e valorar informacións 
relacionadas con temas científicos da 
actualidade.  

CCIB1.1.1. Analiza un texto científico e valora 
de forma crítica o seu contido. 

CAA 

CCL 

CL 

EOE 

CCIB1.1.2. Presenta información sobre un 
tema tras realizar unha procura guiada de 
fontes de contido científico, utilizando tanto 
os soportes tradicionais como internet. 

CCL 

CD 

CAA 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

a 

b 

o 

B1.2. Ciencia, tecnoloxía e sociedade: 
perspectiva histórica. 

B1.2. Valorar a importancia da investigación e 
o desenvolvemento tecnolóxico na 
actividade cotiá. 

CCIB1.2.1. Analiza o papel da investigación 
científica como motor da nosa sociedade e a 
súa importancia ao longo da historia. 

CAA 

CCEC 

CL 

TIC 

VV 

e 

g 

m 

l 

B1.1. A comunicación en ciencia e tecnoloxía. 
O artigo científico. Fontes de divulgación 
científica. Elaboración e presentación de 
informes utilizando distintos medios. 

B1.3. Comunicar conclusións e ideas en 
distintos soportes a públicos diversos, 
utilizando eficazmente as tecnoloxías da 
información e da comunicación para 
transmitir opinións propias argumentadas. 

CCIB1.3.1. Comenta artigos científicos 
divulgativos realizando valoracións críticas e 
análise das consecuencias sociais, e defende 
en público as súas conclusións. 

CCL 

CD 

CAA 

CSIEE 

CL 

EOE 

CA 

TIC 

    

4. Vinculación entre obxectivos,secuenciación e temporalización de contidos,criterios de avaliación,  estándares de aprendizaxe , 

mínimos esixibles,competencias clave,  elementos  transversais,  instrumentos de avaliación  e criterios de cualificación 

 
 
 
 

 

4.1. Obxectivos, contidos, criterios de avaliación, estándares de aprendizaxe, competencias clave e 
elementos transversais 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

Bloque 2. A Terra e a vida 

i 

l 

B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.1. Xustificar a teoría de deriva continental 
en función das evidencias experimentais que 
a apoian. 

CCIB2.1.1. Xustifica a teoría de deriva 
continental a partir das probas xeográficas, 
paleontolóxicas, xeolóxicas e 
paleoclimáticas. 

CMCCT CL 

EOE 

CA 

TIC 

l B2.1. Orixe e formación da Terra: deriva 
continental e tectónica de placas. 

B2.2. Explicar a tectónica de placas e os 
fenómenos a que dá lugar, así como os riscos 
como consecuencia destes fenómenos. 

CCIB2.2.1. Utiliza a tectónica de placas para 
explicar a expansión do fondo oceánico e a 
actividade sísmica e volcánica nos bordos 
das placas. 

CMCCT CL 

EOE 

CA 

TIC 

CCIB2.2.2. Nomea e explica medidas preditivas 
e preventivas para o vulcanismo e os 
terremotos. 

CMCCT EOE 

TIC 

EE 

l B2.2. Vulcanismo e terremotos: predición e 
prevención. 

B2.3. Determinar as consecuencias do estudo 
da propagación das ondas sísmicas P e S, 
respecto das capas internas da Terra. 

CCIB2.3.1. Relaciona a existencia de capas 
terrestres coa propagación das ondas 
sísmicas a través delas. 

CAA CL 

EOE 

a 

b 

h 

B2.3. Orixe da vida na Terra. B2.4. Coñecer e describir os últimos avances 
científicos sobre a orixe da vida na Terra e 
enunciar as teorías científicas que explican a 
orixe da vida na Terra, diferenciándoas das 
baseadas en crenzas.  

CCIB2.4.1. Coñece e explica as teorías acerca 
da orixe da vida na Terra. 

CMCCT CL 

EOE 

CCIB2.4.2. Describe as últimas investigacións 
científicas en torno ao coñecemento da 
orixe e o desenvolvemento da vida na Terra. 

CCEC CL 

EOE 

CA 

TIC 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

l 

h 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a 
debate: teorías científicas e 
pseudocientíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser humano. 

B2.5. Establecer as probas que apoian a teoría 
da selección natural de Darwin e utilizala 
para explicar a evolución dos seres vivos na 
Terra, enfrontándoa a teorías non científicas. 

CCIB2.5.1. Describe as probas biolóxicas, 
paleontolóxicas e moleculares que apoian a 
teoría da evolución das especies. 

CMCCT EOE 

CCIB2.5.2. Enfronta as teorías de Darwin e 
Lamarck para explicar a selección natural. 

CMCCT CL 

EOE 

EV 

CCIB2.5.3. Enfronta o neodarwinismo coas 
explicacións non científicas sobre a 
evolución. 

CMCCT CL 

EOE 

EV 

l 

m 

B2.4. Do fixismo ao evolucionismo. Evolución a 
debate: teorías científicas e 
pseudocientíficas sobre a evolución. 
Evolución do ser humano. 

B2.6. Recoñecer a evolución desde os 
primeiros homínidos ata o ser humano 
actual e establecer as adaptacións que nos 
fixeron evolucionar. 

CCIB2.6.1. Establece as etapas evolutivas dos 
homínidos ata chegar ao Homo Sapiens, 
salientando as súas características 
fundamentais, como a capacidade cranial e 
altura. 

CMCCT CL 

EOE 

CA 

TIC 

CCIB2.6.2. Valora de forma crítica as 
informacións asociadas ao Universo, á Terra 
e á orixe das especies, distinguindo entre 
información científica real, opinión e 
ideoloxía.  

CSC CL 

EOE 

 

 Bloque 3. Avances en biomedicina   

h 

l 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.1. Analizar a evolución histórica na 
consideración e no tratamento das doenzas. 

CCIB3.1.1. Coñece a evolución histórica dos 
métodos de diagnóstico e tratamento das 
doenzas. 

CCEC CL 

CA 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

ñ TIC 

a 

l 

i 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.2. Distinguir entre o que é medicina e o que 
non o é. 

CCIB3.2.1. Establece a existencia de 
alternativas á medicina tradicionalvalorando 
o seu fundamento científico e os riscos que 
levan consigo.  

CSC TIC 

EOE 

EV 

ECC 

a B3.2. Últimos avances en medicina. B3.3. Valorar as vantaxes que suscita a 
realización dun transplante e as súas 
consecuencias. 

CCIB3.3.1. Propón os transplantes como 
alternativa no tratamento de certas doenzas, 
valorando as súas vantaxes e os seus 
inconvenientes. 

CSC TIC 

CA 

EV 

ECC 

a 

h 

l 

B3.1. Evolución histórica da investigación 
médica e farmacéutica. 

B3.4. Tomar conciencia da importancia da 
investigación médico-farmacéutica. 

CCIB3.4.1. Describe o proceso que segue a 
industria farmacéutica para descubrir, 
desenvolver, ensaiar e comercializar os 
fármacos.  

CMCCT CL 

TIC 

ECC 

a B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable 
dos medicamentos. Patentes. 

B3.5. Facer un uso responsable do sistema 
sanitario e dos medicamentos.  

CCIB3.5.1. Xustifica a necesidade de facer un 
uso racional da sanidade e dos 
medicamentos. 

CSC CL 

ECC 

EV 

b 

e 

i 

B3.3. Valoración crítica da información 
relacionada coa medicina. Uso responsable 
dos medicamentos. Patentes. 

B3.6. Diferenciar a información procedente de 
fontes científicas das que proceden de 
pseudociencias ou que perseguen obxectivos 
simplemente comerciais. 

CCIB3.6.1. Discrimina a información recibida 
sobre tratamentos médicos e medicamentos 
en función da fonte consultada. 

CCL 

CSIEE 

CL 

ECC 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

Bloque 4. A revolución xenética 

h B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.1. Recoñecer os feitos históricos máis 
salientables para o estudo da xenética. 

CCIB4.1.1. Coñece e explica o 
desenvolvemento histórico dos estudos 
levados a cabo dentro do campo da 
xenética. 

CCEC CL 

EOE 

CA 

e 

g 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.2. Obter, seleccionar e valorar informacións 
sobre o ADN, o código xenético, a enxeñaría 
xenética e as súas aplicacións médicas. 

CCIB4.2.1. Sabe situar a información xenética 
que posúe calquera ser vivo, establecendo a 
relación xerárquica entre as estruturas, 
desde o nucleótido ata os xenes 
responsables da herdanza. 

CAA 

CD 

EOE 

CA 

TIC 

c 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.3. Coñecer os proxectos que se 
desenvolven actualmente como 
consecuencia de descifrar o xenoma 
humano, tales como HapMap e Encode. 

CCIB4.3.1. Coñece e explica a forma en que se 
codifica a información xenética no ADN, 
xustificando a necesidade de obter o 
xenoma completo dun individuo e descifrar 
o seu significado. 

CMCCT EOE 

CA 

TIC 

i 

l 

B4.1. Revolución xenética. Xenoma humano. 
Tecnoloxías do ADN recombinante e 
enxeñaría xenética. Aplicacións. 

B4.4. Describir e avaliar as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

CCIB4.4.1. Describe e analiza as aplicacións da 
enxeñaría xenética na obtención de 
fármacos, transxénicos e terapias xénicas. 

CCL EOE 

CA 

TIC 

a 

b 

B4.2. Técnicas de reprodución asistida: 
implicacións éticas e sociais. 

B4.5. Valorar as repercusións sociais da 
reprodución asistida e a selección e a 
conservación de embrións. 

CCIB4.5.1. Establece as repercusións sociais e 
económicas da reprodución asistida e a 
selección e conservación de embrións.  

CSIEE 

 CSC 

EOE 

CA 

ECC 

b 

l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.6. Analizar os posibles usos da clonación. CCIB4.6.1. Describe e analiza as posibilidades 
que ofrece a clonación en diferentes 

CAA EOE 

CA 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

campos. ECC 

i 

l 

B4.3. Células nai e clonación: aplicacións e 
perspectivas de futuro. 

B4.7. Establecer o método de obtención dos 
tipos de células nai, así como a súa 
potencialidade para xerar tecidos, órganos e 
ata organismos completos.  

CCIB4.7.1. Recoñece os tipos de células nai en 
función da súa procedencia e da súa 
capacidade xenerativa, e establece en cada 
caso as aplicacións principais. 

CMCCT EOE 

CA 

ECC 

a 

b 

c 

B4.4. Xenética e sociedade. Bioética. B4.8. Identificar algúns problemas sociais e 
dilemas morais debidos á aplicación da 
xenética: obtención de transxénicos, 
reprodución asistida e clonación. 

CCIB4.8.1. Valora de xeito crítico os avances 
científicos relacionados coa xenética, os seus 
usos e as súas consecuencias médicas e 
sociais. 

CSC EOE 

CA 

ECC 

CCIB4.8.2. Explica as vantaxes e os 
inconvenientes dos alimentos transxénicos, 
razoando a conveniencia ou non do seu uso. 

CMCCT 

CSIEE 

EOE 

CA 

TIC 

ECC 

 Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación   

g 

h 

i 

p 

B5.1. Orixe, evolución e análise comparativa 
dos equipamentos informáticos. 

B5.1. Coñecer a evolución que experimentou a 
informática desde os primeiros prototipos 
ata os modelos máis actuais, sendo 
consciente do avance logrado en parámetros 
tales como tamaño, capacidade de 
procesamento, almacenamento, 
conectividade, portabilidade, etc. 

CCIB5.1.1. Recoñece a evolución histórica do 
computador en termos de tamaño e 
capacidade de proceso. 

CCEC CL 

CA 

TIC 

CCIB5.1.2. Explica como se almacena a 
información en diferentes formatos físicos, 
tales como discos duros, discos ópticos e 
memorias, valorando as vantaxes e os 
inconvenientes de cada un. 

CCL 

CD 

CL 

EOE 

CA 

TIC 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

i 

l 

B5.2. Incorporación da tecnoloxía dixital á vida 
cotiá. 

B5.3. Características e especificacións de 
equipamentos. Análise e comparativa desde 
o punto de vista do/da usuario/a. 

B5.2. Determinar o fundamento dalgúns dos 
avances máis significativos da tecnoloxía 
actual. 

CCIB5.2.1. Compara as prestacións de dous 
dispositivos dados do mesmo tipo, un 
baseado na tecnoloxía analóxica e outro na 
dixital. 

CD CL 

EOE 

EE 

CCIB5.2.2. Explica como se establece a 
posición sobre a superficie terrestre coa 
información recibida dos sistemas de 
satélites GPS ou GLONASS. 

CD CL 

EOE 

EE 

CCIB5.2.3. Establece e describe a 
infraestrutura básica que require o uso da 
telefonía móbil. 

CD CL 

EOE 

EE 

TIC 

CCIB5.2.4. Explica o fundamento físico da 
tecnoloxía LED e as vantaxes que supón a 
súa aplicación en pantallas planas e 
iluminación. 

CD 

CMCCT 

CL 

EOE 

EE 

CCIB5.2.5. Coñece e describe as 
especificacións dos últimos dispositivos, 
valorando as posibilidades que lle poden 
ofrecer ás persoas usuarias. 

CD CL 

EOE 

EE 

TIC 

a 

i 

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

B5.3. Tomar conciencia dos beneficios e dos 
problemas que pode orixinar o constante 
avance tecnolóxico. 

CCIB5.3.1. Valora de xeito crítico a constante 
evolución tecnolóxica e o consumismo que 
orixina na sociedade. 

CSC CL  

EOE 

ECC 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

b B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.4. Valorar de forma crítica e fundamentada 
os cambios que internet está a provocar na 
sociedade. 

CCIB5.4.1. Xustifica o uso das redes sociais, 
sinalando as vantaxes que ofrecen e os 
riscos que supoñen. 

CSIEE CL 

EOE 

ECC 

TIC 

CCIB5.4.2. Determina os problemas aos que se 
enfronta internet e as solucións que se 
barallan. 

CSIEE EOE 

TIC 

ECC 

CCIB5.4.3. Utiliza con propiedade conceptos 
especificamente asociados ao uso de 
internet. 

CD CL 

EOE 

TIC 

a 

b 

c 

e 

g 

h 

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.5. Efectuar valoracións críticas, mediante 
exposicións e debates, acerca de problemas 
relacionados cos delitos informáticos, o 
acceso a datos persoais e os problemas de 
socialización ou de excesiva dependencia 
que pode causar o seu uso. 

CCIB5.5.1. Describe en que consisten os 
delitos informáticos máis habituais. 

CSC CL 

EOE 

TIC 

CCIB5.5.2. Pon de manifesto a necesidade de 
protexer os datos mediante encriptación, 
contrasinal, etc. 

CD CL 

EOE 

TIC 

EE 

a 

b 

c 

e 

g 

B5.4. Vantaxes e inconvenientes da evolución 
tecnolóxica. Consumismo asociado ás novas 
tecnoloxías. 

B5.5. Internet na vida cotiá. Beneficios e 
problemas asociados ao uso de internet. 

B5.6. Demostrar que se é consciente da 
importancia das novas tecnoloxías na 
sociedade actual, mediante a participación 
en debates, elaboración de redaccións e/ou 
comentarios de texto. 

CCIB5.6.1. Sinala as implicacións sociais do 
desenvolvemento tecnolóxico. 

CCL 

 CSC 

EOE 

TIC 

EE 
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 Cultura Científica. 1º de bacharelato   

Obxectivos Contidos Criterios de avaliación Estándares de aprendizaxe CC ET 

h 

 
 
 
 

Elementos transversais :Comprensión lectora (CL), expresión oral e escrita (EOE), comunicación audiovisual (CA), tecnoloxías  da información e da comunicación (TIC), 

emprendemento (E), educación cívica e constitucional (ECC),educación en valores: igualdade, equidade, resolución pacífica de conflitos, liberdade, non discriminación (V), 

seguridade viaria(SV). 

 

 
 
 
 
 
 
Bloque 1. Procedementos de Traballo 
 

Unidade 1 A comunicación en ciencia e tecnoloxía  

 

- Ciencia e Sociedade 

- O traballo científico. Observación,  formulación de hipótese e teorías 

- A  investigación actual en España 

- Ciencia e ética 

- Ciencia e Pseudociencia 

- Elaboración e presentación de informes utilizando distintos medio 

4.2.  Contidos secuenciados por Unidades 
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Bloque 2. A Terra e a vida 
 
Unidade 2.  Orixe e formación da Terra  
 

- Métodos de investigación directos e indirectos 

- Terremotos e ondas sísmicas. Volcans 

- Deriva continental e tectónica de placas 

- Medidas preditivas e preventivas 

   
Unidade 3. A orixe da vida e do ser humano 
 

- A evolución biolóxica e química 

- Primeiras teorías e creenzas  acerca da orixe da vida 

- A teoría da endosimbiose 

- A evolución: do fixismo ao evolucionismo 

- Teorias de Lamarck e Darwin 

- A teoría sintética da evolución. Críticas 

- Probas de evolución 

- Dos primates aos homínidos. Proceso de humanización 

 

Bloque 3. Avances en biomedicina 

 

Unidade4. A medicina e a saúde 

 

- Evolución histórica da medicina 

- Técnicas de diagnóstico e tratamento de enfermidades 
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- Os trasplantes.  

- A saúde pública e a sanidade no mundo 

 
Unidade5. A investigación médico farmacéutica 
 

- Investigación actual 

- As patentes 

- Uso racional dos medicamentos 

- A medicina alternativa. 

 

Bloque 4. A revolución xenética 
 

Unidade6. A revolución xenética 

 

- Herdanza biolóxica e información xenética 

- O modelo mendeliano 

- ADN. Descubrimento e fluxo de información 

- Prosecto Xenoma 

- Xenómica e  epixenética 

 

Unidade7Aplicacións da xenética 
 

- A manipulación dos xenes. A biotecnoloxía 

- A técnica da PCR 

- A Enxeñaría xenética e as súas aplicacións 

- Obtención de substancias industriais 

- As células nai 

- Clonación de células , tecidos, órganos e individuos 

- Bioética. 
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Bloque 5. Tecnoloxías de información e comunicación 
 

Unidade8.As novas tecnoloxías. O mundo dixital  
 

- O mundo antes da era dixital 

- Evolución histórica dos computadores 

- Almacenamento da información 

- A incorporación da nova tecnoloxía a vid cotiá 

- Consumismo e dependencia das novas tecnoloxías 

 
 
 
 
 
 
 

Considerando que a materia ten 2 sesións semanais, o total de sesións no curso estará en torno ás 66 sesións.  

 

 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

P
ri

m
e

ir
a 

av
al

ia
ci

ó
n

 

Bloque 1. 
Procedementos de 
traballo 

U.D. 1: A comunicación en Ciencia y 
Tecnoloxía 

CCIB1.1.1CCIB1.1.2. CCIB1.2.1. 
CCIB1.3.1 

10sesións 

2
2

 s
es

ió
n

s 

Bloque 2. A Terra e a vida 
U.D. 2. Orixe e formación da Terra 

 
CCIB2.1.1CCIB2.2.2.CCIB2.3.1 12 sesións 

4.3.  Temporalización 
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U.D. 3. A orixe da vida e do ser 

humano 
 

CCIB2.4.1CCIB2.4.2 CCIB2.5.1 
CCIB2.5.2CCIB2.5.3 CCIB2.6.1 
CCIB2.6.2 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

Se
gu

n
d

a 
av

al
ia

ci
ó

n
 

 

Bloque 4. A revolución 
xenética  

UD 6: A revolución da xenética 

 

CCIB4.1.1CCIB4.2.1.CCIB4.3.1 

CCIB4.4.1.CCIB4.5.1 

22 sesións 

2
2

 s
es

ió
n

s 

UD 7: As aplicacións da xenética 

 

CCIB4.6.1CCIB4.7.1CCIB4.8.1 

CCIB4.8.2 

 
 

Avaliación Bloque temático Unidades Estándares de aprendizaxe Temporalización 

Te
rc

e
ir

a 
av

al
ia

ci
ó

n
 

Bloque 3. Avances en 
Biomedicina 

UD 4: A medicina e a saúde CCIB3.1.1CCIB3.2.1  CCIB3.5.1 

CCIB3.6.1 

12 sesións 

2
2

 s
es

ió
n

s 

 

UD 5: A investigación médica e 
farmacéutica 

CCIB3.3.1CCIB3.4.1 

Bloque 5.Tecnoloxías de 
información e 
comunicación 

UD 8. As novas tecnoloxías. O mundo 
dixital 

 

CCIB5.1.1CCIB5.1.2CCIB5.2.1. 

CCIB5.2.2.  CCIB5.2.3.CCIB5.2.4 

CCIB5.2.5 CCIB5.3.1CCIB5.4.1 

CCIB5.4.2CCIB5.4.3CCIB5.5.1 

 CCIB5.5.2CCIB5.6.1 

 

10 sesións 
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Os mínimos esixibles para unha avaliación positiva na materia en relación aos estándares de aprendizaxe aparecen subliñados na táboa do 

apartado 4.1  

 
 
 
 
 
 

A avaliación levarase a cabo tendo en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo, centrándonos sobre todo nos estándares de 

aprendizaxe, que permiten definir os resultados de aprendizaxe, e que concretan o que o alumnado debe saber, comprender e saber facer 

en cada materia. 

Para avaliar a materia poderanse utilizar os seguintes instrumentos: 

 
- Observación  directa ou indirecta del trabajo en el aula ou laboratorio. Deste xeito podemos comprobar habilidades, valores, actitudes e 

comportamentos.  
 

- Realización de tarefas e actividades en grupo ou individuais, secuenciais ou puntuais. Se plantexan como exercicios, problemas, respostas a 
preguntas, retos, webquest e é axeitado para valorar coñecementos, capacidades, habilidades, destrezas e comportamentos. 

 
- Realización de probas . Realizaránse  probas axeitadas para comprobar coñecementos, capacidades e destrezas. 

 

 

4.5.  Instrumentos de avaliación   
 
 

 

4.4.  Mínimos esixibles para unha avaliación positiva 
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    Os instrumentos de avaliación utilizados contribuiran en porcentaxe do seguinte xeito: 
 

   •   Probas escritas  50% 

   •   Traballo persoal e de grupo, asi como a participación nas actividades  50% 

   

En canto ás probas escritas : 

 Realizarase unha  proba escrita por avaliación, como mínimo. 

 Valoraranse as normas de expresión  acordadas pola CCP 

O traballo personal e actitude inclúe: 

 Traballos de grupo  

 Traballo individual 

 Actitude e participación en debates 

 

 

 

Cualificación final de xuño (convocatoria ordinaria) 

 

Aplicarase a  media aritmética das cualificacións obtidas nas 3 avaliacións, coas notas reais, non as do resultado do redondeo  que 

aparecen no boletin das notas dos alumnos. De non acadar 15 ptos. ou máis na suma das tres avaliacións, o alumno deberá facer unha 

4.6.   Criterios de cualificación.  
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recuperación da  avaliación de menor nota no curso, co fin de obter a puntuación para aprobar a asignatura e máis os traballos e actividades 

requeridas.  

Exemplos que clarifiquen a explicación: 

 - Alumno que obteña  1ª Av. 4,5      2ª Av   4  e    3ª Av  6,5   . A súa suma é 15, logo terá superado o curso, sin facer ningún tipo de 

recuperación 

-  Alumno que obteña    1ª Av  5         2ª Av. 3    e       3ª Av   5,5.    A súa suma é  < 15,  entón realizará un exame da segunda avaliación no 

que terá que obter unha nota de ≥4,5 para que a suma das tres avaliación  sexa   ≥15 ptos.   

Os alumnos poderán facer a recuperación de máis dunha avaliación cando consideren que a nota que deberían sacar para compensar a 

avaliación suspensa é difícil de acadar. Por exemplo :  1ª Av  2 2ª Av   3 3ª Av  5.  

 

 

___________________________________________________________________________________Normas do Departamento 

 

1)    Cando a nota dunha avaliación ou final sexa decimal, otorgarase o número enteiro inmediatamente inferior ao non superar as cinco décimas, así por 

exemplo, unha  nota igual ou inferior a 6,5 será cualificada como 6. De superar as cinco décimas redondearase ao número enteiro superior. Este criterio 

aplicarase con cualificacións iguais ou superiores a 5. 

 

2)   Os alumnos/as que non se presenten aos exames e probas propostas polo Departamento serán cualificados coa nota de 1 pto. Agás nos casos: 

    - Padezan doenza de tipo físico ou psíquico, aportando xustificación médica (non son válidos os impresos de citación ou de prescripción farmacolóxica) 

   - Imprevistos que teñan que atenderse de xeito inexcusable por coincidir coa data fixada do exame ( O departamento determinará, baixo criterio 

maioritario dos seus membros que imprevistos son xustificables)     

 

  

 3)  Cando o profesor/a demostre que o alumno/a copia ou altera de calquera xeito un exame,  documento ou traballo: 
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            - A cualificación na avaliación será 1 

                      - Terá que superar as probas específicas que se determinen, respetando  sempre os  contidos, e obxetivos da programación     

      

4)   Cando un exame feito se reparta na aula para a  súa correción e revisión por parte do alumnado,  é obriga deste devolvelo ao remate da clase. En 

caso contrario será puntuado cun 1 pto.  

 

 

 

 

 

 

 A metodoloxía didáctica no Bacharelato debe favorecer a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, para traballar en equipo e 

para aplicar os métodos axeitados de investigación e relacionar os aspectos teóricos coas sùas aplicacións prácticas. 

 En Bacharelato, a finalidade propedéutica e orientadora da etapa exise o traballo con metodoloxías específicas cun alto grao de rigor  

científico e de desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel. 

 

 En relación co exposto anteriormente, a proposta didáctica  elaborouse de acordó con seguintes criterios metodolóxicos: 

 

- Adaptaciónás características do alumnado , ofrecendo actividades diversificadas de acordó coas capacidades intelectuais propias da etapa 

- Autonomía, facilitando a capacidade do alumnado para aprender por sí mesmo. 

- Actividad que fomente a participación na aula, combinando estratexias que propicien a individualización con outras que fomenten a 

socialización 

- Motivación procurando despertar o interese polo aprendizaxe que se lle propón 

- Integración e interdisciplinariedade na presentación de contidos cunha estrutura clara, plantexando as interrelacións entre os contidos da 

asignatura con outras disciplinas doutras áreas. 

5. Metodoloxía didáctica, materiais e recursos didácticos 
 

 5.1.   Criterios metodolóxicos 
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- Rigor científico e desenvolvemento de capacidades intelectuais de certo nivel (analíticas, explicativas e interpretativas). 

- Funcionalidad fomentando a proxección práctica cos contidos e a  súa aplicación ao contorno, do fin de asegurar a funcionalidade dos 

aprendixaxes en dou sensos: no desenvolvemento das capacidades para posteriores adquisicións e na súa aplicación na vida cotiá. 

- Variedade na metodoloxía, dado que o alumnado aprende a partires de fórmulas moi diversas.  

 

Ademáis: 

 

1. Prestarase unha atención especial á adquisición e ao desenvolvemento das competencias,e fomentarase a correcta expresión oral e escrita,  

Dacordo co disposto no artigo 24.6 da Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, a comprensión lectora,a expresión oral e escrita, a comunicación 

audiovisual, as tecnoloxías da informacióne a comunicación, o emprendemento e a educación cívica e constitucional traballaranse ao longo da 

materia. 

2. Promoverase a integración e o uso das tecnoloxías da información e da comunicaciónna aula, como recurso metodolóxico eficaz para 

desenvolver as tarefas de ensino eaprendizaxe. 

3. Potenciaranse  os elementos transversales do currículo ,ainda que algúns xa de por si son inherentes á asignatura.En concreto débese 

fomentar a aprendizaxe da prevención e resolución pacífica de conflitos en todos os ámbitos da vida persoal, familiar e social, así como dos 

valores que sustentan a liberdade, a xustiza, a igualdade, o pluralismo político, a paz, a democracia, o respecto aos dereitos humanos e o 

rexeitamento á violencia terrorista e de calquera forma de violencia, racismo ou xenofobia 

 

 

 

O xeito de conseguir ditos obxectivos queda, en cada caso, a xuizo do profesorado, en consonancia  co propio carácter e as características 

do alumnado. Nerbargantes, resulta convinte utilizar estratexias didácticas variadas, que combinen, de xeito que cada un considere máis 

apropiadas. 

As estratexias expositivas 

5.2.   Estratexias didácticas 
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• Presentan o alumnado, oralmente o mediante textos, un coñeccemento xa elaborado que debe asimilar. Resultan axeitados para os 

plantexamentos introductorios e teóricos, que difícilmente o alumnado pode acadar só con axudas indirectas.  

• No obstante, resulta conviente que dita estratexia se acompañe da realización por parte do alumno/a de actividades  de aplicación ou indagación 

que posibiliten o afianzamento dos novos coñecementos cos que xa posúen. 

 

As estratexias de indagación 

• Presentan ó alumnado unha serie de materiais en bruto que debe estruturar, seguindo unhas pautas de actuación. Trátase de enfrontalo a 

situación problemáticas nas que debe por en práctica e utilizar reflexivamente conceptos e procedementos para así adquirilos de forma consistente. 

• O emprego destas estratexias está máis relacionado co aprendizaxe de procedimentos, ainda que estos conleven á súa vez á adquisición de 

conceptos, dado que tratan de poner o alumno/a en situación que fomenten a súa reflexión e poñan en xogo as súas ideas e conceptos. Tamén 

son muy útiles para o aprendizaxe de hábitos, actitudes  e valores. 

• As técnicas didácticas  nas que poden traducirse ditas estratexias son moi diversas, entre elas destacan polo seu interese: 

 

- As tarefas sin unha solución clara e pechada, nas que as diferentes opción son igualmente posibles e válidas, para favor reflexionar ao alumnado 

sobre a complexidades dos problemas humanos e sociais, sobre o carácter relativo e imperfecto das solución aportadas por eles e sobre a 

natureza  provisional do coñecemento.  

- O estudo de casos ou feitos  como instrumento para motivar e facer máis significativo o estudo de situación xerais e abordar os procedimentos de 

causalidad múltiple. 

- Os proxectos  de investigacion, que habitúen aos alumnos/as a afrontar e resolver problemas con certa autonomía, a plantexarse preguntas e a 

adquirir experiencia na búsqueda e a consulta autónoma. Ademáis, lle facilitan unha experiencia valiosa sobre o traballo dos especialists na  

materia e o coñecemento científico.  

 

 

A atención á diversidade  desde o punto de vista metodolóxico, debe estar presente en todo o proceso de ensino-aprendizaxe : 

 Detectando os coñecementos previos dos alumnos e alumnas ao empezar cada unidade. Aos alumnos e alumnas nos que se detecte 

unha lagoa nos seus coñecementos, débeselles propoñer un ensino compensatoria, na que debe desempeñar un papel importante o 
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traballo en situación concretas  

 Procurando que os contidos novos que se ensinen conecten cos coñecementos previos e sexan axeitados  ao seu nivel cognitivo  

 Identificando os distintos ritmos de aprendizaxe dos alumnos e alumnas . 

 Intentar que a comprensión do alumnado de cada contido sexa suficiente para unha adecuada aplicación e para enlazar cos contidos que 

se relacionan con el. 

 

 

 

 

En calquera das estratexias didácticas adoptadas é esencial a realización de actividades e traballos por parte do alumnado, posto que cumpren 

os obxectivos seguintes: 

- Afianzan a comprensión dos conceptos e permítenlle ao profesorado comprobalo. 

- Son a base para o traballo cos procedementos característicos do método científico. 

- Permiten darlles unha dimensión práctica aos conceptos. 

- Fomentan actitudes que axudan á formación humana do alumnado. 

 

5.3.1. Criterios para a selección das actividades 

Serán os seguintes: 

- Que desenvolvan a capacidade do alumnado para aprender por si mesmo, utilizando diversas estratexias. 

- Que proporcionen situacións de aprendizaxe que esixan unha intensa actividade mental e leven a reflexionar e a xustificar as afirmacións ou 

as actuacións.   

- Que estean perfectamente interrelacionadas cos contidos teóricos. 

5.3.   Actividades didácticas 
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- Que teñan unha formulación clara, para que o alumnado entenda sen dificultade o que debe facer. 

- Que sexan variadas e permitan afianzar os conceptos, traballar os procedementos , desenvolver actitudes que colaboren á formación 

humana e atender á diversidade na aula  

- Que lle dean unha proxección práctica aos contidos, aplicando os coñecementos á realidade. 

- Que sexan motivadoras e conecten cos intereses do alumnado, por referirse a temas actuais ou relacionados co seu ámbito. 

 

5.3.2. Tipos de actividades 

Sobre a base destes criterios, as actividades programadas responden a unha tipoloxía variada que se encadra dentro das categorías seguintes: 

  Actividades de presentación-motivación: Para introducir ao alumnado no tema que se aborda e espertar o seu interese sobre os 

contidos da unidade, poderá establecerse un pequeno debate a partir dalgún artigo de prensa, noticia de actualidade, etc..., relacionado co tema a 

tratar, realizar unha tormenta de ideas con preguntas abertas ou analizar e comentar un vídeo relacionado co tema. 

 Actividades de avaliación de coñecementos previos: Para obter información acerca de que saben e que procedementos, destrezas 

e habilidades teñen desenvolvidas os/as alumnos/as sobre un tema concreto, pode realizarse unha tormenta de ideas sobre os principais 

conceptos da unidade, ou un “test de coñecementos previos” co que o/a profesor/a pode facerse unha idea de cada alumno/a e da clase en xeral. 

Non se trata de poñer nota ao alumnado, senón de proporcionar ao/á profesor/a a información que necesita para favorecer aprendizaxes 

significativas e funcionais. 

 Actividades de desenvolvemento dos distintos contidos: Coa finalidade de que o alumnado adquira novos coñecementos, 

empregaranse varios métodos: 



IES Celanova.Celso Emilio Ferreiro      31 

 

o Método dogmático-maxistral: Para introdución a un tema ou unidade, exposición de temas puntuais ou propostas de técnicas de 

traballo. 

o Método histórico: Para un breve estudo da evolución dos coñecementos científicos a través do tempo. 

 Actividades de consolidación: Para que os/as alumnos/as contrasten as novas ideas coas previas e apliquen as novas aprendizaxes, 

realizarán actividades nas que se traballarán tanto os contidos conceptuais, como os procedementais e actitudinais. 

 Actividades de reforzo: Para aqueles/as alumnos/as que non alcancen os obxectivos ou que teñen un ritmo de aprendizaxe máis 

lento deseñaranse actividades destinadas a desenvolver os contidos de reforzo. 

 Actividades de ampliación: Para o alumnado que teña un ritmo máis rápido de aprendizaxe realizaranse actividades como a procura 

de información en outras fontes das proporcionadas de xeito ordinario na aula sobre algún dos contidos do tema. 

 Actividades de aplicación dos contidos teóricos á realidade e ao ámbito do alumnado. Este tipo de actividades, nuns casos, refírense 

a un apartado concreto do tema e, polo tanto, inclúense entre as actividades formuladas ao fío da exposición teórica; noutros casos, preséntanse 

como interpretación de experiencias, ou ben como traballos de campo ou de indagación. 

                         As actividades programadas presentan diversos niveis de dificultade; desta forma permiten dar resposta á diversidade do 

alumnado, posto que poden seleccionarse aquelas máis acordes co seu estilo de aprendizaxe e cos seus intereses. 

A corrección das actividades fomenta a participación do alumnado na clase, aclara dúbidas e permítelle ao profesorado coñecer, de forma case 

inmediata, o grao de asimilación dos conceptos teóricos, o nivel co que se manexan os procedementos e os hábitos de traballo. 

É importante destacar que non será necesario empregar todas estas actividades en todos os temas, senón que haberá que axustalas ás 

características dos contidos e obxectivos a tratar, e ás características do alumnado. 

 Debemos conseguir que a aprendizaxe sexa significativa, é dicir, que parta dos coñecementos previamente adquiridos e da realidade próxima ao 

alumnado e aos seus intereses de tal maneira que se implique de maneira activa e receptiva no proceso de aprendizaxe 
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Os seguintes materiais de apoio servirán para reforzar e ampliar o estudo dos contidos desta  asignatura: 

 

 Diversos libros de texto do Departamento. 

 Prensa diaria e revistas científicas ou de divulgación. 

 Programas científicos de radio e televisión 

 Na aula virtual : Páxinas web con recursos xerais (contidos de repaso, actividades, videos, animacións e presentación, webquest, 

esquemas de resumos….) e enlaces a programas para xerar contidos. 

 Materiais de laboratorio para achegar ao alumnado  ás destrezas instrumentais e á metodoloxía das Ciencias experimentais.  

 Probas  para a avaliación dos contidos 

 

 

 

 

6.1.    Procedemento para a realización da avaliación inicial 

 

Nos primeiros días do curso escolar en setembro poderase realizar unha proba específica sinxela para avaliar o grao de dominio dos 

contidos mínimos que se consideran imprescindibles para construír sobre eles as novas aprendizaxes propias da materia. Esta proba non terá 

repercusión na cualificación da materia. 

5.4.   Materiais e Recursos didácticos  
 
 
 

 

6. Procedemento para a avaliación 
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            A avaliación inicial será o punto de referencia para a toma de decisións relativas ao desenvolvemento do currículo, así como para 

adoptar aquelas medidas de apoio e reforzo que se consideren oportunas para cada alumna ou alumno.  

             Despois desta reflexión inicial o alumno realizará unha pequena avaliación inicial de cada unidade para ir adaptando o nivel nas 

competencias básicas e o contido da materia 

6.2.    Avaliación contínua 

 

Ao longo do curso realizaranse tres sesións de avaliación correspondentes aos tres trimestres do ano académico. A última destas 

avaliacións coincidirá coa avaliación final ordinaria do mes de xuño. 

         A avaliación será continua e formativa , tratando de atender a todo o proceso de ensino aprendizaxe, coa observación e  seguimento do 

alumno. Os instrumentos de avaliación e os criterios de calificación quedan recollidos no apartado 4 desta programación. 

6.3.    Avaliación Extraordinaria 

 

Coa lexislación vixente está previsto un exame extraordinario na penúltima semana de xuño para o alumado que non acade cualificación 

positiva na convocatoria ordinaria. 

Realizarase un exame escrito, sendo necesario obter unha nota  de ≤ 5 para superalo. Este exame  s versará sobre os temas explicados 

na aula e presentará unha estructura idéntica á das probas realizadas ao longo do curso. 

 

 

7. Atención á diversidade 
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Neste curso temos un grupo de Cultura científica cun total de  17 alumn@s (9 de 1º A e 8 de 1º B) Hai alumn@s  que cursaron Bioloxía e 

Xeoloxía en 4º ESO e no presente curso  e outros non, polo tanto acadamos unha gran diversidade en canto aos coñecementos . A asignatura 

baséase fundamentalmente en traballos en grupo, asi que deixámoslle a súa elección a formación dos grupos, tentando que conteñan alumnos de 

diferentes niveis, para que se axuden  entre eles.  

Os contidos para os traballos son facilitados  polo profesor e buscados en libros de texto de diferentes editoriais que o Departamento 

posúe, además de utilizar outras fontes de información como libros da biblioteca, internet ou mesmo monografías, nos casos de aqueles alumnos 

que necesiten profundizar e ampliar os seus coñecementos.  Outra parte importante é a exposición dos traballos, o cal facilita a observación 

daqueles alumnos con problemas de expresión  ou máis tímidos , para acomodar os contidos ao longo do curso. 
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ASPECTO QUE SE AVALÍA: PLANIFICACIÓN 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Programa a materia tendo 
en conta os estándares de 
aprendizaxe previstos  nas 
leis educativas 

  

Programa a materia tendo 
en conta o tempo disponible 
para o seu 
desenvollvemento 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: MOTIVACIÓN  DO ALUMNADO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Proporciona un plan de 
traballo ao principio de cada 
unidade 

  

Plantexa situacións que 
introducen a unidade 
(lecturas, debates, 
diálogos…) 

  

ASPECTO QUE SE AVALÍA: DESENVOLVEMENTO DO ENSINO 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Resume as ideas 
fundamentais antes de 
pasar a unha nova unidade 
con mapas conceptuais, 
esquemas… 

  

   

8. Indicadores de logro para avaliar o proceso do ensino e a práctica docente 
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Cando introduce conceptos 
novos, relaciónaos cos 
coñecidos: fai preguntas 
aclaratorias, pon 
exemplos… 

ASPECTO QUE SE AVALÍA:SEGUIMENTO E AVALIACIÓN DO PROCESO DE 
ENSINO-APRENDIZAXE 

INDICADORES VALORACIÓN PROPOSTAS DE 
MELLORA 

Realiza a avaliación inicial a 
principio de curso para 
axustar a programaciuón ao 
nivel dos estudantes 

  

Detecta os coñecementos 
previos de cada unidade 
didáctica 

  

 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES DE LOGRO PARA VALORAR 
PROGRAMACION 

VALORACION PROPOSTAS DE MELLORA 

Consulto a programación ao longo 
do curso escolar 

  

Marco na programación con 
claridade as competencias básicas 
da materia 

  

9. Indicadores de logro para avaliar a programación didáctica 
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Os instrumentos de avaliación 
empregados son claros 

  

Dou a coñecer a programación ao 
alumnado: obxectivos, criterios de 
avaliación, metodoloxía, etc. 

  

Introduzo dentro da programación 
ao longo do curso temas propostos 
polo alumnado 

  

Os materiais e recursos didácticos 
están adecuados ao método 
didáctico e pedagóxico empregado 

  

En que medida contribúen os 
métodos didácticos e pedagóxicos 
empregados na mellora do clima da 
aula e do centro 
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