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Contidos 

 B1.1. Organización do laboratorio: materiais e normas de seguridade e hixiene. 

 B1.2. Aplicación do método científico aos traballos de laboratorio. 

 B1.3. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación 

para o traballo experimental do laboratorio. 

 B1.4. Técnicas de experimentación en física, química, bioloxía e xeoloxía. 

 B1.5.Técnicas e procedementos de desinfección de materiais en distintos sectores. 

 B1.6. Análise da aplicación da ciencia en campos profesionais directamente 

relacionadas con Galicia. 

 B2.1. Contaminación: concepto e tipos. 

 B2.2. Contaminación atmosférica: orixe, tipos e efectos. 

 B2.3. Contaminación do solo. 

 B2.4. Contaminación da auga. 

 B2.5. Calidade da auga: técnicas de tratamento e depuración. 

 B2.6. Contaminación nuclear. 

 B2.7. Análise sobre o uso da enerxía nuclear. 

 B2.8. Xestión dos residuos. 

 B2.9. Normas básicas e experimentais sobre química ambiental. 

 B2.10. Xestión do planeta e desenvolvemento sustentable. 

 B2.11. Importancia das campañas de sensibilización sobre o ambiente. Aplicación 

no contorno máis próximo. 

 B3.1. Concepto de investigación, desenvolvemento e innovación, e etapas do ciclo 

I+D+i. 

 B3.2. Tipos de innovación. Importancia para a sociedade. 

 B3.3. Papel das administracións e dos organismos estatais e autonómicos no 

fomento da I+D+i. 

 B3.4. Principias liñas de I+D+i actuais para o sector industrial. 

 B3.5. Utilización de ferramentas das tecnoloxías da información e da comunicación 

no ciclo de investigación e desenvolvemento. 

 B4.1. Método científico. Elaboración de hipóteses, e a súa comprobación e 

argumentación a partir da experimentación ou a observación. 
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 B4.2. Artigo científico. Fontes de divulgación científica. 

 B4.3. Proxecto de investigación: organización. Participación e colaboración 

respectuosa no traballo individual e en equipo. Presentación de conclusións. 

 

Criterios de avaliación/estándares de aprendizaxe 

Os referentes na LOMCE para a avaliación do alumno/a son os CRITERIOS DE AVALIACIÓN. 

Pero incorpora a novidade dun novo concepto: os estándares de aprendizaxe para concretar máis 

o que se espera que o alumnado sexa quen de levar a cabo. Para non facer moi farragosa a 

explicación, expóñense a continuación eses criterios. Se alguén quere ver qué estándares de 

aprendizaxe levan aparellados pregamos consulte o decreto 86/2015 publicado no DOG do 29 de 

xuño de 2015. 

 B1.1. Utilizar correctamente os materiais e os produtos do laboratorio. 

 B1.2. Cumprir e respectar as normas de seguridade e hixiene do laboratorio. 

 B1.3. Contrastar algunhas hipóteses baseándose na experimentación, na compilación 

de datos e na análise de resultados. 

 B1.4. Aplicar as técnicas e o instrumental axeitado para identificar magnitudes. 

 B1.5. Preparar disolucións de diversa índole, utilizando estratexias prácticas. 

 B1.6. Separar os compoñentes dunha mestura utilizando as técnicas instrumentais 

adecuadas. 

 B1.7. Predicir que tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de 

alimentos. 

 B1.8. Determinar que técnicas habituais de desinfección hai que utilizar segundo o 

uso que se faga do material instrumental. 

 B1.9. Precisar as fases e os procedementos habituais de desinfección de materiais de 

uso cotián nos establecementos sanitarios, de imaxe persoal e de tratamentos de 

benestar, e nas industrias e os locais relacionados co sector alimentario e as súas 

aplicacións. 

 B1.10. Analizar os procedementos instrumentais que se utilizan en diversas 

industrias como a alimentaria, a agraria, a farmacéutica, a sanitaria e a de imaxe 

persoal, e outros sectores da industria. 

 B1.11. Contrastar as posibles aplicacións científicas nos campos profesionais 

directamente relacionados co seu contorno. 

 B2.1. Precisar en que consiste a contaminación, e categorizar e identificar os tipos 

máis representativos. 

 B2.2. Contrastar en que consisten os efectos ambientais da contaminación 

atmosférica, tales como a chuvia ácida, o efecto invernadoiro, a destrución da capa 
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de ozono e o cambio climático. 

 B2.3. Precisar os efectos contaminantes que se derivan da actividade industrial e 

agrícola, nomeadamente sobre o solo. 

 B2.4. Identificar os axentes contaminantes da auga, informar sobre o tratamento de 

depuración desta e compilar datos de observación e experimentación para detectar 

contaminantes nela. 

 B2.5. Precisar en que consiste a contaminación nuclear, reflexionar sobre a xestión 

dos residuos nucleares e valorar criticamente a utilización da enerxía nuclear. 

 B2.6. Identificar os efectos da radioactividade sobre o ambiente e a súa repercusión 

sobre o futuro da humanidade. 

 B2.7. Precisar e identificar as fases procedementais que interveñen no tratamento de 

residuos e investiga sobre a súa recollida selectiva. 

 B2.8. Contrastar argumentos a favor da recollida selectiva de residuos e a súa 

repercusión a nivel familiar e social. 

 B2.9. Utilizar ensaios de laboratorio relacionados coa química ambiental, e coñecer 

o que é unha medida de pH e o seu manexo para controlar o ambiente. 

 B2.10.  Analizar e contrastar opinións sobre o concepto de desenvolvemento 

sustentable e as súas repercusións para o equilibrio ambiental. 

 B2.11. Participar en campañas de sensibilización, a nivel do centro docente, sobre a 

necesidade de controlar a utilización dos recursos enerxéticos ou doutro tipo. 

 B2.12. Deseñar estratexias para dar a coñecer aos/ás compañeiros/as e ás persoas 

próximas a necesidade de manter o ambiente. 

 B3.1. Analizar a incidencia da I+D+i na mellora da produtividade e no aumento da 

competitividade no marco globalizador actual. 

 B3.2. Investigar e argumentar acerca dos tipos de innovación en produtos ou en 

procesos, e valorar criticamente todas as achegas a eles por parte de organismos 

estatais ou autonómicos, e de organizacións de diversa índole. 

 B3.3. Compilar, analizar e discriminar información sobre tipos de innovación en 

produtos e procesos, a partir de exemplos de empresas punteiras en innovación. 

 B3.4. Utilizar axeitadamente as tecnoloxías da información de da comunicación na 

procura, na selección e no proceso da información encamiñadas á investigación ou 

ao estudo que relacione o coñecemento científico aplicado á actividade profesional. 

 B4.1. Planear, aplicar e integrar as destrezas e as habilidades propias do traballo 

científico. 

 B4.2. Elaborar hipóteses e contrastalas a través da experimentación ou a observación 

e a argumentación. 
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 B4.3. Discriminar e decidir sobre as fontes de información e os métodos 

empregados para a súa obtención. 

 B4.4. Participar, valorar e respectar o traballo individual e en grupo. 

 B4.5. Presentar e defender en público o proxecto de investigación realizado. 

  

Metodoloxía e criterios de cualificación e xeito de recuperación 

O cambio da terminoloxía educativa básica na LOMCE forza a introducir cambios na 

metodoloxía e na avaliación. 

As clases basearanse principalmente nas explicacións do profesor. Esta materia é de nova 

implantación e como se quere incidir na compoñente práctica da aprendizaxe non se considerou 

necesario poñer libro de texto. As CAAP son unha materia troncal na opción de ensinanzas 

aplicadas e a metodoloxía ten que conducir ao alumnado a adquirir unhas boas competencias 

no manexo de material científico e unha serie de coñecementos que lle permitan afrontar con 

seguridade un módulo formativo de formación profesional. 

A metodoloxía compleméntase con recursos didácticos TIC, realización de experiencias de 

laboratorio, manipulación de instrumental científico, etc. 

Trátase esencialmente de formar alumnado para que se desenvolva ben nun laboratorio, asimile 

algúns conceptos propios da ciencia, sobre todo relacionados co medio ambiente e a súa 

conservación, que coñeza como funciona a nivel institucional a investigación nun país e que 

sexa quen de levar a cabo e presentar en público unha investigación científica. 

Para valorar todos estes aspectos na LOMCE temos que buscar os estándares de aprendizaxe 

que fagan referencia a eles xa que a nota final virá dada pola ponderación obtida polo alumno/a 

ao traballar os diferentes estándares da materia en cada parcial. Non se poderán cualificar 

aspectos non contemplados neses estándares preceptivos para superar a materia. 

Polo tanto o proceso para saber qué nota lle corresponde a un alumno/a é o seguinte: 

 Seleccionar os estándares que se pretende traballar durante un parcial 

 Pensar qué instrumentos de avaliación son os máis axeitados para valorar o grao en que 

o alumno asimilou ese estándar. 

 Darlle un % de peso a cada instrumento en función da importancia que lle concedamos 

na valoración do estándar. 

 Este proceso faise 3 veces no curso, unha por cada parcial, e cada alumno recibe no correo 

electrónico ou en man un documento no que queda rexistrado o conxunto de estándares a traballar 

cos instrumentos e ponderación asociada. 

A modo de exemplo sería algo como isto: 
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Poñer aquí todos os estándares e instrumentos sería excesivo. Pódense consultar no correo 

electrónico de cada alumno/a, que os terá dispoñibles ao principio de cada parcial. 

Cada estándar leva asociada unha puntuación de 1 punto ou 3 en función de se é considerado 

secundario ou esencial. Estes son preceptivos para superar a materia porque fan referencia á 

parte máis importante do currículo. O alumno non pode obter unha avaliación positiva se non 

demostra que os comprende e asimila. Polo tanto a nota final do alumno é fácil de obter: 

 Súmase a nota de todos os estándares asociados e así obtense a puntuación máxima 

posible (ex. 4 esenciais e 15 secundarios darían...4x3 +15x1 = 27 puntos) 

 Despois apúntase a nota obtida polo alumno/a en cada actividade proposta para traballar 

os diferentes estándares, que sae do instrumento de avaliación usado (observación e 

traballo diario, traballos de investigación, probas escritas ou orais e laboratorio son as 4 

máis empregadas, pero pode haber outras como dossier de prensa, asistencia a 

conferencias, etc...) e calcúlase a nota de cada estándar en función do % asignado a 

cada un deles (por exemplo no cadro anterior se o alumno/a obtivese un 7 na 

observación, un 4 na proba escrita e un 8 no traballo presentado relacionado coa 

seguridade no laboratorio, a súa nota nese estándar CAAB1.2.1 sería: 0,6 x 7 + 0,25 x 4 

+ 0,15 x 8= 6,4. Como se trata dun estándar esencial, valorado 3 puntos no global, a 

nota corrixida obtida nel é 3 x 0,64 = 1,92 puntos). 

 Súmase toda a puntuación obtida realmente nos estándares para obter a nota final (por 

exemplo este alumno/a podería obter 21 puntos entre todos eles) 

 Exprésase a nota final en función do máximo posible (neste caso o alumno/a obtivo 21 

puntos sobre 27 posibles, ou sexa 21/27 =0,78. Que expresado sobre 10, escala máis 

familiar para todos deixaría a nota en 7,8 puntos). 

Non obstante pensouse en concederlle algo de peso á elaboración dun portfolio onde o alumno/a 

garde todos os documentos que se vaian traballando a cotío e reflexione sobre a evolución que vai 

experimentando no curso. Como entendemos que nese portfolio, dun xeito ou outro teñen que 

aparecer reflectidos e traballados todos os estándares, podemos obter unha nota final resultado 

dunha media ponderada entre portfolio e estándares individuais, segundo esta porcentaxe: 

 20% nota portfolio 

 80% nota estándares 

No caso do exemplo anterior, un alumno/a cun 9 no portfolio obtería  a seguinte nota final: 

0,2 x 9 + 0,8 x 7,8 = 8,04 

 A cualificación que se expresaría no boletín viría dada por esta escala: 

INS < 4,5   SUF entre 4,5 e 5,5   BEN entre 5,5 e 6,5 NOT entre 6,5 e 8,5 e SOB>8,5 

Polo tanto este alumno/a levaría un NOT. 

Nesta materia non se contemplan recuperacións parciais. Como se avalía segundo estándares, 

hai moitos deles que se repiten ao longo do curso polo que están en constante proceso 

avaliativo. Para os que son máis conceptuais proponse unha proba obxectiva de recuperación 

en Xuño. Se finalmente o alumno/a, ponderando todos os estándares traballados, non é quen de 

acadar un nivel suficiente na convocatoria ordinaria terá dereito a ser avaliado dos estándares 

de contidos conceptuais en Setembro. Naqueles estándares que non contemplaran a proba 

escrita/oral entre os seus instrumentos de avaliación conservarán a nota obtida en Xuño. 

 


