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INTRODUCIÓN  

  

Pretendemos que a materia de CMC de 1º de bacharelato contribúa dun modo global a que os 

alumnos:  

- Valoren a axuda que proporciona unha mirada científica do medio natural e social na 

medida en que permite formularse preguntas, abordar o seu tratamento e extraes 

conclusións fundadas.  

- Desenvolvan a capacidade de planificar e utilizar estratexias coherentes cos 

procedementos da ciencia para a resolución de problemas: busca e tratamento da 

información, observación, descrición, clasificación, control de variables, deseño de 

contrastación, etc  

- Comprendan a natureza da ciencia, as contribucións científicas e tecnolóxicas ao 

desenvolvemento social e o papel que debe ter a cidadanía na valoración das cuestións que 

lle afectan.  

- Comprendan como a cosmovisión científica transformou a nosa visión acerca de onde 

estamos e quen somos.  

- Entendan que nunha sociedade tecnoloxicamente avanzada a cidadanía debe estar en 

condicións de debater cuestións de interese social relacionadas coa ciencia e a 

tecnoloxía, formar unha opinión fundada sobre elas e participar na toma de decisións.  

- Adquiran destreza na utilización das novas tecnoloxías da información e da comunicación 

para desenvolver estratexias de traballo colaborativo, buscar información, elaborar e 

publicar traballos, debater e expoñer os propios puntos de vista.   

 

  

COMPETENCIAS BÁSICAS  

En todas as unidades traballaranse de xeito transversal as seguintes competencias 

básicas:  

- Competencia en comunicación lingüística  

- Competencia no coñecemento e interacción co mundo físico   

- Competencia en autonomía e iniciativa persoal   

- Competencia para aprender a aprender  

- Competencia no tratamento da información e competencia dixital  

- Competencia social e cidadá   

 

  

SECUENCIA DE CONTIDOS  

UNIDADE 1. O noso lugar no universo  

  

Obxectivos  

1. Saber como está organizado o universo: cal é a materia que o forma e como se organiza.  

2. Aprender que as teorías científicas non son inmutables, senón que novos descubrimentos 

serven para desterrar teorías erróneas ou para afianzar vellas teorías.  

3. Saber que existen aínda moitas incógnitas que resolver sobre o noso universo. Algunhas 

relacionadas co noso propio Sistema Solar.  

4. Coñecer as últimas teorías sobre a formación do universo. Explicar que é o Big bang e 

cales son as probas que sustentan esa teoría.  

5. Saber da existencia dos exoplanetas (planetas extrasolares), descubertos nas últimas 

Manter unha mente aberta ante os posibles avances da ciencia e a técnica. Asimilar o 

feito de que algúns conceptos que agora resultan imposibles de coñecer serán ben 

coñecidos no futuro.  
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6. Recoñecer as enormes distancias que existen entre as estrelas ou entre as galaxias.  

7. Aprender a explicar procesos que ocorren na natureza coa axuda de esquemas, debuxos e 

fotografías.  

8. Aprender a manexar fontes de información diversa que nos permitan coñecer que astros 

resultan visibles no ceo nunha noite determinada.  

9. Formular preguntas sobre temas científicos de actualidade, aventurando respostas e 

indagando sobre o que a ciencia actual é quen de dicirnos ao respecto.  

10. Pór en práctica actitudes e valores sociais como a creatividade, a curiosidade, o 

antidogmatismo e a reflexión crítica.  

 

  

  

Contidos  

a) Conceptos  

- De que está feito o universo. O universo observable. A materia escura.  

- Como está organizado o universo?  

- universo en movemento. A forza da gravidade. Os buracos negros.  

- Do Big bang ao Big rip. Como xurdiu a idea do big bang. A confirmación do big bang. O 

Big bang e a historia do universo.  

- A orixe dos elementos.  

- A orixe do Sistema Solar. A orixe do Sol. A formación dos planetas.  

- Unha viaxe científica polo Sistema Solar.  

- Exoplanetas: a gran sorpresa. Descubrimento dos exoplanetas. Condicións para a vida nos 

planetas.  

- Observar o ceo. A esfera celeste. Os mapas celestes.  

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Tirar información clave de fotografías.  

- Analizar e interpretar gráficas.  

- Formular hipóteses para explicar fenómenos coñecidos.  

- Utilizar Internet como unha fonte de información útil para obter información textual ou 

imaxes relacionadas coa descrición de planetas, estrelas ou galaxias.  

- Interpretar escalas de distancias en astronomía.  

- Tirar información de esquemas.  

- Interpretar planisferios.  

 

Relacionar as diferentes melloras técnicas empregadas en astronomía coas necesidades 

satisfeitas.  

Interpretar a información contida en táboas.  

c) Actitudes  

- Recoñecer a importancia dos avances técnicos en moitos campos que fixeron posible 

adquirir os coñecementos de astronomía e astronáutica que agora posuímos.  

- Valorar a importancia dos coñecementos científicos e das súas posibles aplicacións 

prácticas.  

- Mostrar interese por comprender o mundo que nos arrodea ou as noticias de carácter 

científico cada vez máis habituais nos medios de comunicación.  

 

- Entender a ciencia como un aspecto clave da cultura humana, sen desdeñala, con 

independencia da formación profesional desenvolvida ou que se vai desenvolver.  

- Evitar actitudes de medo cara aos contidos científicos debido «á súa elevada 

dificultade de comprensión». A ciencia, como calquera outra póla do saber, é accesible 

para todas as persoas.  

- Desprezar crenzas como a astroloxía, sen ningunha base científica.  

 

  

Criterios de avaliación  

- Diferenciar correctamente entre planeta, estrela e galaxia.  

- Explicar cales son os procedementos que nos permitiron coñecer cal é a materia que 

forma parte dos planetas, as estrelas e as galaxias.  
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- Explicar cales son os procedementos que nos permitiron saber que o universo está en 

expansión.  

- Sinalar cales son as probas científicas que apoian a teoría do Big bang.  

- Explicar correctamente como está organizado o universo: como se agrupan planetas, 

estrelas e galaxias.  

- Sinalar que magnitudes caracterizan a un buraco negro e cales son as observacións que 

permiten identificar buracos negros no ceo.  

- Indicar como se forman os átomos dos elementos químicos que forman parte do noso 

planeta.  

- Explicar a orixe do Sol e do Sistema Solar.  

- Describir algúns astros do Sistema Solar, sinalando algunhas características clave dos 

planetas ou das súas lúas.  

- Sinalar cales son as condicións necesarias para que poida darse a vida noutros 

planetas.  

- Tirar información dun mapa celeste.  

- Explicar como se poden detectar exoplanetas.  

 

  

  

UNIDADE 2. O noso planeta: a Terra  

  

Obxectivos  

- Formular preguntas sobre cuestións e problemas científicos de actualidade e tratar de 

buscar as súas propias respostas, utilizando e seleccionando de xeito crítico información 

procedente de diversas fontes.   

- Coñecer cales son os modelos empregados para explicar a actividade xeolóxica observada 

no noso planeta.  

- Identificar as ferramentas que utilizan os xeólogos para coñecer como é o interior do 

noso planeta.  

- Coñecer cales son as evidencias experimentais que apoian a teoría da deriva continental 

ou a tectónica de placas.  

- Valorar a importancia dos coñecementos científicos para determinar o comportamento 

xeolóxico do noso planeta e evitar consecuencias fatais cando se producen erupcións 

volcánicas ou terremotos.  

- Comprender cales son os fenómenos relacionados coa estrutura do noso planeta que aínda 

descoñecemos.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- A Terra: un planeta dinámico. Movementos do aire, da auga e dos materiais no interior 

do planeta.  

- A atmosfera cambia. O efecto invernadoiro: causas naturais.  

- Un planeta oceánico.   

- Erosión e sedimentación.  

- interior da Terra. A estrutura da Terra:  

- A enerxía interna da Terra. A calor procedente do interior terrestre.  

- Wegener: a deriva continental. A teoría que mudou a xeoloxía.   

- Probas da deriva continental.  

- Da deriva á tectónica global. Codia fragmentada.  

- A máquina Terra. Codia en movemento.   

- Creación e destrución do relevo.  

- Historias dun vello planeta. A historia xeolóxica do planeta Terra.  

 

b)  Procedementos, destrezas e habilidades  

- Interpretar mapas con información sobre a situación das placas tectónicas, os sismos 

rexistrados ou os volcáns.  

- Analizar fotografías e tirar información útil delas.  

- Utilizar Internet para visualizar fotografías do noso planeta obtidas mediante 
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satélite.  

- Interpretar esquemas con información sobre o noso planeta.  

- Utilizar a tectónica de placas para explicar moitos dos fenómenos relacionados coa 

xeoloxía que observamos no noso planeta.  

- Interpretar gráficas.  

- Identificar as probas que apoian a teoría da deriva dos continentes.  

-  

- Deducir a localización do epicentro dun sismo a partir da información obtida en 

diferentes estacións sismolóxicas.  

- Deducir a composición aproximada do interior do planeta a partir de datos como a 

densidade ou a masa do mesmo.  

b) Actitudes  

- Valorar a contribución da ciencia na predición de desastres naturais, como as erupcións 

volcánicas ou os terremotos.  

- Valorar a contribución da ciencia e da tecnoloxía á hora de estudar o interior do noso 

planeta.  

- Valorar a valentía das científicas e dos científicos no momento de publicar teorías 

pouco convencionais e opostas ao paradigma establecido.  

- Mostrar unha actitude de respecto cara a todas as teorías científicas, por atoladas que 

parezan nun principio.  

 

  

Criterios de avaliación  

- Explicar en que consiste a tectónica de placas.  

- Explicar que é a teoría da deriva continental e sinalar cales son as evidencias 

experimentais que a apoian.  

- Explicar por que a Terra non é plana malia os procesos de erosión, transporte e 

sedimentación que teñen lugar no noso planeta de xeito continuado.  

 

- Elaborar esquemas que mostren as diferentes capas que ten o noso planeta e cales son os 

principais procesos xeolóxicos que teñen lugar en cada unha delas.  

- Indicar que tipo de información podemos tirar das ondas sísmicas: S ou P.  

- Relacionar as placas tectónicas coa presenza de volcáns ou a aparición de sismos nunha 

rexión concreta do planeta.  

- Explicar a creación e destrución do relevo na Terra.  

- Explicar a evolución xeolóxica do noso planeta.  

 

  

   

UNIDADE 3. A orixe da vida e a orixe do ser humano  

  

Obxectivos  

1. Coñecer algunhas das hipóteses máis aceptadas sobre a orixe da vida.  

2. Aprender cal é o papel da teoría da selección natural na explicación da evolución dos 

seres vivos no noso planeta.  

3. Coñecer como se organizan na actualidade os seres vivos coñecidos.  

4. Saber que aínda quedan moitos aspectos por resolver en todo o referente ao estudo da 

orixe da vida no noso planeta.  

5. Saber cales eran as características do noso planeta cando comezou a desenvolverse a 

vida.  

6. Coñecer cales son as posibles causas da extinción de certos seres vivos, como por 

exemplo os dinosauros.  

7. Saber que ao longo da historia do noso planeta se produciron varias extincións 

masivas.  

8. Coñecer algún dos procedementos susceptibles de ser empregados en caso de 

descubrimento dun asteroide que ameace o noso planeta.  

 

Contidos  

a) Conceptos  
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- A receita da vida (C, H, O e N). De que está feita a materia viva? Enerxía para a vida.  

- Definindo a vida.  

- A orixe da materia para a vida. De onde procede o carbono? De onde procede a auga?   

- Un escenario para a vida. O interior do planeta primitivo e a evolución da atmosfera.  

- experimento de Miller: un experimento histórico.   

- Outras hipóteses sobre a orixe da vida.  

- A vida, no principio e agora.  

- Medios radioactivos para determinar a idade dunha rocha.  

- A evolución e as súas probas.   

- A ordenación dos acontecementos evolutivos: estratos.  

- Como explicamos a evolución. Darwin e a selección natural. Selección artificial. 

Radiacións evolutivas.  

- Extincións. A grande extinción. A extinción dos dinosauros.  

- enigma da supervivencia.  

- A orixe do ser humano. Evolución dos homínidos.  

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Utilizar experimentos para deducir a composición da materia viva.  

- Interpretar esquemas que mostren diferenzas entre os organismos autotrofos e 

heterotrofos.  

- Comparar as diferentes definicións de vida propostas por científicos de renome 

internacional.  

- Analizar os datos que permiten coñecer a idade dunha rocha.  

- Analizar a información de esquemas e fotografías con estratos para ordenar o rexistro 

fósil.  

- Interpretar debuxos sobre a evolución natural.  

- Interpretar gráficas e esquemas relacionadas coa extinción de seres vivos.  

- Interpretar táboas e gráficas para tirar conclusións.  

- Comparar distintos debuxos dunha secuencia temporal, analizando as circunstancias que 

cambiaron dun a outro e sinalando as consecuencias que eses cambios teñen sobre os seres 

vivos.  

 

- Ordenar viñetas temporalmente de acordo coa historia da vida no noso planeta.  

- Analizar fotografías con estratos visibles e relacionalas co rexistro fósil e a 

antigüidade dos fósiles de cada estrato.  

- Identificar os puntos a favor e en contra dalgunha das teorías que explican a orixe da 

vida na Terra.  

 

c) Actitudes  

- Mostrar unha actitude de respecto cara a diferentes teorías científicas que intentan 

explicar a orixe dos seres vivos.  

- Apreciar as teorías científicas que intentan explicar os feitos observados, aínda que 

en ocasións resulten estar equivocadas.  

- Tomar conciencia da dificultade de estudar fenómenos acontecidos no noso planeta hai 

moitos millóns de anos.  

- Respecto cara ás persoas de diferentes razas.  

 

Criterios de avaliación  

- Enunciar as teorías científicas máis admitidas na actualidade para explicar a orixe da 

vida na Terra.  

- Sinalar cales eran as condicións do noso planeta cando apareceron os primeiros seres 

vivos.  

- Explicar como podemos coñecer a idade das rochas ou saber en que épocas viviron 

determinados seres vivos.  

- Sinalar cales son as probas que apoian a teoría da sección natural de Darwin e Wallace.  

- Explicar a evolución dos seres vivos na Terra relacionándoa coa teoría da selección 

natural proposta por Darwin.  

- Ordenar temporalmente os fósiles de seres vivos a partir dos estratos en que se 

atoparon.  
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- Explicar a relación entre a deriva dos continentes e a presenza de organismos endémicos 

nunha rexión do planeta.  

- Enunciar algunhas das causas que poden provocar a extinción de seres vivos no noso 

planeta.  

- Explicar cales son as probas que nos permiten coñecer a evolución do ser humano.  

 

   

UNIDADE 4. A revolución xenética: desvelando os segredos da vida  

  

Obxectivos  

1. Saber cales son os factores que determinan as características dun organismo vivo.  

2. Saber como e onde se almacena a información nun ser vivo e como se transmite esa 

información de pais a fillos.  

3. Aprender como chegamos a saber o que sabemos actualmente sobre dotación xenética, 

herdanza e características dos seres vivos.  

4. Saber como están relacionadas a xenética e a teoría da selección natural de Darwin e 

Wallace. O papel das mutacións na selección natural.  

5. Saber como se copian os xenes.  

6. Saber que non todo o ADN codifica proteínas. Comprender a diferenza entre intróns e 

exóns.  

7. Adquirir unhas nocións básicas sobre a xenética do desenvolvemento.  

8. Saber que é a epixenética e entender para que pode resultarnos útil.  

9. Enunciar algunhas das principais aplicacións da enxeñaría xenética.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- Introdución. Pedrolos e bechos: en que se distinguen? Os fillos herdan carácteres dos 

pais. Os seres vivos evolucionan.  

- Mendel: a solución está nos chícharos. A conclusión de Mendel: factores hereditarios 

(xenes).  

- Onde están os xenes? Cromatina e cromosomas.   

- Fecundación e dotación xenética.  

- De que están feitos e como se copian os xenes?   

- ADN: dobre hélice. Duplicación do ADN.  

- Para que serven os xenes. A síntese de proteínas. ADN e ARN.  

- Dogma central da bioloxía molecular. Do ADN ao ribosoma.  

- xenoma humano. Secuenciación do ADN: non todo o ADN codifica. Xenoma e complexidade.  

 

- Xenética do desenvolvemento.  

- A epixenética.  

- Manipulando os xenes un a un: a biotecnoloxía. Ferramentas da biotecnoloxía.  

- A reacción en cadea da polimerasa. PCR.  

- Biotecnoloxía: fabricación de proteínas.  

- Biotecnoloxía: os transxénicos.  

- Biotecnoloxía: células nai e clonación.  

- Biotecnoloxía: terapia xenética.  

- Identificación xenética.  

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Interpretar esquemas que ilustren as leis de Mendel da xenética.  

- Interpretar esquemas sobre a dotación xenética dun ou varios individuos.  

- Analizar fotografías tomadas con microscopio óptico ou electrónico.  

- Resolver problemas de xenética, aventurando as características dos fillos a partir da 

dotación xenética dos proxenitores.  

- Interpretar esquemas que mostren experiencias clave da historia da xenética.  

- Interpretar os datos contidos nunha táboa.  

 

c) Actitudes  
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- Valorar a importancia dos avances técnicos para obter imaxes das nosas propias células.  

- Mostrar respecto cara ás persoas de calquera raza, independentemente das súas 

características externas.  

- Valorar a contribución dalgúns científicos españois no campo da xenética ao longo da 

historia.  

- Mostrar unha actitude crítica ante algúns debates presentes nos medios de comunicación 

case a diario, como os relacionados cos alimentos transxénicos, valorando as razóns a 

favor e en contra do seu uso.  

- Interese por participar en debates nos que se cuestionan determinados avances 

relacionados coa xenética e a medicina, como o uso de células nai ou a clonación humana.  

 

- Valorar a importancia da xenética para a medicina ou para a identificación de persoas 

sen ambigüidade.  

 

  

Criterios de avaliación  

- Explicar que é un xene e que relación teñen os xenes coas características dunha persoa.  

- Explicar que papel desempeñou Mendel na explicación da herdanza de determinadas 

características dos pais.  

- Explicar a diferenza entre ADN e xene.  

- Explicar a diferenza entre ADN e ARN.  

- Explicar a diferenza entre xene e proteína.  

- Sinalar como se copian os xenes e para que serven.  

- Relacionar xenética e evolución nos seres vivos.  

- Explicar como ten lugar a síntese de proteínas no ser humano.  

- Explicar a importancia da secuencia de nucleótidos no ADN dun organismo.  

- Explicar algunhas das consecuencias extraídas a partir de certos experimentos clave 

relacionados coa xenética ao longo da historia.  

- Enumerar algunhas das aplicacións da enxeñaría xenética, sinalando a utilidade de cada 

unha delas.  

- Explicar que son as células nai e por que se estima que teñen unha grande utilidade en 

medicina.  

- Explicar como podemos empregar o ADN para identificar a unha persoa.  

 

  

   

  

UNIDADE 5. Vivir máis, vivir mellor  

  

Obxectivos  

1. Coñecer algúns riscos para a saúde aos que estamos expostos constantemente.  

2. Coñecer algúns hábitos de vida saudables.  

3. Coñecer como se contraen certas enfermidades e que podemos facer para combatelas.  

 

4. Saber cales son os numerosos perigos que implica o consumo de drogas.  

5. Saber como podemos diagnosticar enfermidades.  

6. Coñecer algúns dos problemas asociados á investigación de novos fármacos.  

7. Saber cales son as necesidades máis urxentes dos países en vías de desenvolvemento 

relacionadas coa medicina.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- Saúde e enfermidade. Concepto de saúde e enfermidade. Calidade de vida e esperanza de 

vida. Os xenes, o estilo de vida e a saúde.  

- Agresións e riscos para a saúde. As enfermidades que nos afectan. Agresións ambientais.  

- As enfermidades infecciosas. Microorganismos patóxenos. A transmisión das enfermidades 

infecciosas. O desenvolvemento das enfermidades infecciosas. A prevención das 

enfermidades infecciosas.  
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- A defensa contra as infeccións. Os mecanismos de defensa. Os mecanismos inespecíficos. 

O sistema inmunitario. Trastornos do sistema inmunitario.  

- tratamento das enfermidades infecciosas.  

- As vacinas.  

- As enfermidades tumorais e o cancro. Que é un tumor? Tumores malignos: o cancro. 

Xenética e cancro. O tratamento do cancro.  

- Enfermidades endócrinas, nutricionais e metabólicas. Diabetes mellitus. Obesidade.  

- Enfermidades cardiovasculares. Que son as enfermidades cardiovasculares? Factores de 

risco das enfermidades cardiovasculares.  

- Enfermidades do aparello respiratorio.  

- Enfermidades mentais. O tratamento das enfermidades mentais. Condutas aditivas. As 

drogas.  

- diagnóstico das enfermidades. As fases do diagnóstico. A historia clínica. Exploracións 

complementarias máis utilizadas.  

- Tratamento de enfermidades: fármacos e medicamentos. Como actúan os fármacos. A 

investigación e o desenvolvemento de novos fármacos. A industria farmacéutica: patentes e 

xenéricos.  

 

- Tratamento de enfermidades. Cirurxía. Que é un tratamento cirúrxico. Os riscos da 

cirurxía. Cando realizar unha cirurxía. Novos procedementos cirúrxicos.  

- A medicina nos países en vías de desenvolvemento. A saúde: un dereito universal? 

Problemas sanitarios no Terceiro Mundo.  

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Interpretar gráficos de sectores que mostren información sobre enfermidades. 

Interpretar gráficas sobre a esperanza de vida ou a mortalidade infantil.  

- Interpretar esquemas que mostren como se contrae ou como se combate unha enfermidade.  

- Interpretar esquemas que mostren que procesos teñen lugar no interior do corpo humano 

cando se desenvolve unha enfermidade.  

- Interpretar mapas relacionados coa distribución por rexións dunha enfermidade.  

- Interpretar a información contida nunha táboa.  

- Tirar información útil sobre a saúde dunha persoa a partir dos datos obtidos nunha 

análise de sangue.  

- Analizar imaxes do interior do corpo humano obtidas con diferentes técnicas, apreciando 

a información que podemos obter con cada unha desas técnicas.  

- Identificar o antibiótico máis eficaz a partir dun experimento.  

 

c) Actitudes  

- Adoptar hábitos de vida saudables.  

- Mostrar respecto cara á intimidade dos pacientes que padecen certas doenzas ou 

enfermidades.  

- Mostrar interese polas campañas realizadas polas autoridades co obxectivo de mellorar a 

saúde pública.  

- Mostrar rexeitamento por quen discrimina ás persoas enfermas ou diminuídas.  

- Interese por axudar ás persoas máis necesitadas, vivan preto de nós ou en rexións 

afastadas do mundo.  

- Valorar positivamente o labor relacionado coa saúde que numerosas persoas realizan en 

países en vías de desenvolvemento.  

- Valorar o papel das empresas que se dedican a investigar novos fármacos.  

 

- Mostrar unha actitude de apoio cara ás persoas que pon a disposición de todo o mundo, 

sen patentes, os descubrimentos relacionados coa saúde.  

- Tomar conciencia do perigo de non adoptar hábitos saudables de alimentación.  

- Interese por axudar a persoas que sofren enfermidades mentais.  

- Rexeitar o tabaco, pero mostrar unha actitude de respecto polos dereitos dos fumadores 

e dos non fumadores.  
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Criterios de avaliación  

- Explicar como contraemos certas enfermidades e cales son os procedementos empregados 

para combatelas.  

- Diferenciar os tipos de enfermidades máis frecuentes.  

- Sinalar cales son os factores que afectan á saúde dunha persoa.  

- Explicar como actúan as defensas naturais en caso de infección.  

- Sinalar algúns factores de risco de enfermidades cardiovasculares relacionados coa 

alimentación e outros hábitos.  

- Sinalar os numerosos efectos adversos derivados do consumo de todo tipo de drogas.  

- Explicar cal é a información tirada de diferentes probas de diagnóstico, como unha 

análise de sangue ou as imaxes obtidas do interior do organismo.  

- Explicar o procedemento realizado durante o desenvolvemento de novos fármacos.  

- Enunciar algúns dos problemas de saúde aos que se enfrontan os habitantes de países en 

vías de desenvolvemento.  

 

   

UNIDADE 6. Cara a unha xestión sustentable do planeta  

  

Obxectivos  

1. Coñecer cales son os perigos qua xa están afectando á saúde da Terra.  

2. Tomar conciencia dos perigos aos que se ve sometido o noso planeta como consecuencia 

da actividade humana.  

3. Coñecer os riscos ambientais derivados de certas actividades industriais, pesqueiras, 

agrícolas, gandeiras ou mineiras, como as mareas negras ou os incendios forestais.  

 

4. Coñecer cales son as fontes de enerxía alternativas que podemos usar agora e no futuro 

para evitar problemas relacionados co medio natural.  

5. Coñecer o problema da sobreexplotación dos recursos: pesca, deforestación, minaría, 

extracción de combustibles fósiles…  

6. Comprender a importancia de reciclar materiais como un xeito de contribuír á 

protección do medio natural.  

7. Asimilar a importancia que ten o CO2 na nosa atmosfera e os problemas derivados dunha 

acumulación excesiva de CO2 nela.  

8. Coñecer as implicacións dun cambio climático a grande escala no noso planeta.  

9. Saber cales son algunhas das solucións propostas para combater o cambio climático 

global.  

10. Coñecer que é o desenvolvemento sustentable e que posibilidades temos na nosa 

sociedade de alcanzalo.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- Equilibrios nun planeta dinámico.  

- Planeta hostil: riscos. Os perigos da chuvia.   

- Terremotos, tsunamis e volcáns.  

- A ciencia prevé e prevén.  

- Os seres humanos explotan a Terra.  

- Consumo crecente, recursos escasos. Rochas, minerais, metais  

- Alimentos para todos   

- O problema da auga.  

- O problema da enerxía.  

- O ser humano moderno rompe equilibrios: impactos.   

- O incremento do CO2. Cambio climático global  

- A chuvia ácida.  

- Biocontaminación.  

- Residuos sólidos.  

- Accidentes ambientais. verteduras de petróleo. Incendios forestais.  

- A xestión planetaria: plans para a supervivencia.  
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- Quince xeitos de salvar a Terra.  

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Interpretar gráficas, táboas e mapas.  

- Analizar fotografías do noso planeta e relacionalas coa actividade humana.  

- Utilizar información para predicir o risco ao que está sometida unha determinada rexión 

debido á presenza dun volcán, a existencia de sismos ou a frecuencia de caída de chuvias 

intensas.  

- Decidir cales son os factores que hai que ter en conta antes de declarar urbanizable 

unha determinada rexión.  

- Identificar os materiais que usamos de xeito cotián.  

- Ter en conta os factores políticos para a comprensión de determinadas actividades, como 

o acceso aos pozos de auga, ás fontes de enerxía, á pesca…  

- Interpretar cadeas tróficas.  

- Achegar propostas para solucionar algúns dos problemas globais da Terra.  

 

c) Actitudes  

- Tomar conciencia dos perigos aos que se ve sometido o noso planeta como consecuencia da 

actividade humana.  

- Valorar as vantaxes de coñecer a existencia de terremotos, tsunamis, chuvias intensas, 

ciclóns ou furacáns coa suficiente antelación.  

- Fomentar hábitos relacionados coa reciclaxe dos residuos, como o papel, os envases ou o 

vidro.  

- Aforrar a máxima cantidade posible de enerxía.  

- Adoptar hábitos destinados á protección do medio natural: aforro enerxético, 

reutilización de materiais, replantación de árbores…  

- Tomar conciencia da necesaria participación, tanto das administracións como da 

cidadanía, na busca de solucións aos problemas que afectan ao noso planeta.  

- Valorar as achegas da ciencia e da tecnoloxía na procura de solucións para determinados 

problemas ambientais.  

 

  

Criterios de avaliación  

- Identificar os principais problemas do contorno natural e as causas que os provocan.  

 

- Identificar os factores que agravan os principais problemas do contorno natural que 

sofre o noso planeta.  

- Coñecer os factores que provocan a contaminación atmosférica e propor algunhas 

solucións a este problema.  

- Coñecer os factores que provocan o incremento do efecto invernadoiro e propor algunhas 

solucións a este problema.  

- Coñecer os factores que provocan o esgotamento dos recursos naturais e propor algunhas 

solucións a este problema.  

- Identificar os materiais que poden achegar algunha solución aos problemas ambientais 

que sofre a Terra.  

- Propor solucións para evitar determinados accidentes que danan considerablemente o 

medio natural, como as verteduras de petróleo ou os incendios forestais.  

- Propor novas formas de aproveitamento das fontes de enerxía alternativas, como a 

enerxía solar ou a enerxía eólica.  

- Explicar as vantaxes e as desvantaxes derivadas da utilización de biocombustibles.  

 

   

UNIDADE 7. Novas necesidades, novos materiais  

  

Obxectivos  

1. Clasificar os materiais que utilizamos a diario en función de diferentes criterios. 

Por exemplo, en función da súa orixe (natural ou artificial).  

2. Decidir o material máis apto para un determinado uso en función das súas propiedades.  

3. Saber que a estrutura interna dun material determina as súas propiedades 
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macroscópicas.  

4. Saber cal é o proceso necesario que deben seguir certos materiais desde que se obteñen 

da natureza ata que se utilizan.  

5. Coñecer o proceso que se segue para o tratamento de materiais metálicos.  

6. Coñecer os conflitos derivados da extracción e aproveitamento de determinados recursos 

naturais.  

7. Coñecer o tipo de plástico empregado en determinados usos.  

8. Tomar conciencia da necesidade de reciclar materiais.  

 

9. Coñecer os problemas derivados da obtención e do uso do papel.  

10. Saber cales son algunhas das aplicacións actuais da nanotecnoloxía.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- De materia a materiais. Un xeito de organizar a materia: a táboa periódica dos 

elementos.  

- De onde obtemos os materiais?  

- As propiedades dos materiais.  

- A materia prima.  

- Materia prima: mineral e mena.   

- Os metais non están en estado puro na natureza. Sistemas de extracción dos metais. O 

aceiro: mellores propiedades, ferramentas máis específicas. O coltán: o prezo da materia 

prima.  

- Natural e artificial. A vantaxe da utilización de materiais artificiais.  

- Os plásticos. Como se clasifican os polímeros.  

- papel.   

- Inventar o que non existe. Nanociencia. Nanocompostos de carbono. Aplicacións 

nanoscópicas. O futuro inmediato: fulerenos. 

- futuro. A nanotecnoloxía. Ciencias dos materiais: unha ciencia multidisciplinar. A 

nanotecnoloxía ao noso arredor.  

- A liña do tempo dos materiais.   

 

b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Asociar un material a un determinado uso en función das propiedades de cada material.  

- Identificar materiais en fotografías.  

- Interpretar esquemas nos que se explique o proceso de elaboración dun material.  

- Comparar diferentes materiais entre si, mostrando as vantaxes e desvantaxes de cada un.  

- Interpretar mapas nos que se mostren as áreas de extracción dun determinado recurso.  

- Interpretar táboas nas que se comparen diferentes plásticos.  

- Propor solucións para minimizar o consumo de determinados materiais.  

- Calcular a cantidade de papel utilizada durante unha semana.  

 

c) Actitudes  

- Tomar conciencia da importancia do bo uso dos materiais.  

- Valorar a importancia dos avances científicos para evitar o esgotamento de certos 

materiais, propondo materiais artificiais con propiedades similares ou reaproveitando os 

materiais en obxectos xa utilizados e desbotados.  

- Adoptar hábitos destinados a evitar o mal uso dos materiais: redución no consumo, 

reutilización e reciclaxe.  

- Valorar o uso das novas tecnoloxías no aforro de determinados materiais. Por exemplo, o 

uso do correo electrónico para os billetes de avión, facturas, revistas…, ou a tinta 

electrónica.  

- Mostrar interese polos problemas derivados do esgotamento dos recursos.  

- Valorar a contribución da tecnoloxía na manipulación dos materiais (nanomoléculas, 

etc.).  
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Criterios de avaliación  

- Decidir o material máis apto para un obxecto en función das características que este 

debe ter e en función das propiedades dos materiais.  

- Explicar de que xeito podemos obter materiais: aproveitándoos da natureza directamente, 

transformándoos lixeiramente, sintetizándoos por completo a partir doutros con 

propiedades similares ou diferentes ou reciclándoos.  

- Explicar como é a estrutura común dos plásticos.  

- Identificar materiais concretos en obxectos cotiáns.  

- Explicar cales son as vantaxes de certos materiais artificiais, como a fibra de carbono 

ou os nanotubos de carbono.  

- Propor solucións destinadas a reducir o consumo de certos materiais, como o vidro, o 

papel ou o plástico.  

- Explicar cales son as dimensións típicas dos obxectos implicados nos procesos 

relacionados coa nanotecnoloxía.  

 

   

UNIDADE 8. Un mundo dixital  

  

Obxectivos  

1. Diferenciar analóxico e dixital.  

2. Comprender o proceso da dixitalización de texto, son e imaxes.  

3. Explicar as vantaxes da utilización de sons dixitais.  

4. Explicar as vantaxes da utilización de imaxes dixitais.  

5. Explicar as vantaxes da utilización de vídeos dixitais.  

6. Coñecer algunhas das prestacións reunidas na actualidade nun só aparello, xa sexa unha 

videoconsola portátil, un teléfono móbil, unha PDA ou un reprodutor multimedia.  

7. Coñecer como se realiza a compresión na manipulación de arquivos informáticos, e 

mostrar as vantaxes asociadas a esa compresión, por exemplo no caso das imaxes tomadas 

cun teléfono móbil ou unha cámara fotográfica dixital ou no caso dos arquivos de son en 

formato mp3.  

8. Identificar algúns dos problemas derivados da utilización de Internet: difusión de 

virus, correo electrónico non desexado, ataques contra a privacidade ou perigo nas 

transaccións comerciais.  

 

  

Contidos  

a) Conceptos  

- A fin do mundo analóxico. Analóxico versus dixital. As razóns do cambio.  

- Procesamento, almacenamento e intercambio da información.  

- A conversión analóxico-dixital de imaxes, sons e carácteres escritos  

- almacenamento da información. A manipulación dos datos dixitais. A conversión dixital 

analóxica.  

- Ordenadores, hardware e software. Hardware: o ordenador por dentro. Software: a parte 

«lóxica» do ordenador.  

- Multimedia. Tratamento numérico do sinal.  

- Manipulación e compresión do son.  

- Traballo con imaxes.  

- Os arquivos de vídeo: elementos de calidade.  

- Internet: o mundo interconectado. Que é Internet, hoxe. Como funciona Internet. A 

regulación da comunicación na Rede.  

- correo electrónico.  

- Os problemas de Internet. Privacidade e seguridade na Rede. Encriptación de datos e 

servidores seguros. Ataques contra a seguridade.  

- A revolución das telecomunicacións. A revolución do «transporte» de contidos. A 

revolución da telefonía móbil. A revolución do entretemento á carta. A revolución dos 

PDA: un só dispositivo para todo.  

- Mañá é o futuro. Que sucederá... mañá mesmo? A vida na aldea global.  

- As comunicacións sen fíos. As vantaxes da tecnoloxía Wifi.  
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b) Procedementos, destrezas e habilidades  

- Interpretar esquemas nos que se mostre o modo de funcionamento de aparellos 

tecnolóxicos modernos, como unha cámara dixital, un escáner ou unha tarxeta de memoria.  

- Interpretar gráficos e esquemas que mostren o procedemento empregado para dixitalizar o 

son.  

- Manipular imaxes dixitais empregando o software axeitado.  

- Utilizar Internet para buscar información actualizada relacionada coas novas 

tecnoloxías e a electrónica de consumo.  

- Interpretar táboas e gráficos.  

- Interpretar a información que se nos mostra na pantalla ao utilizar unha aplicación 

informática.  

- Elaborar un dicionario con termos relacionados coa seguridade en Internet.  

- Identificar nun aparello a súa capacidade para transmitir información de xeito sen 

fíos, servir como receptor GPS, tomar fotografías, gravar vídeo…  

- Coñecer as diferenzas entre os diferentes sistemas de transmisión sen fíos empregados 

na actualidade.  

 

c) Actitudes  

- Valorar a importancia das novas tecnoloxías no goce do noso tempo de lecer.  

- Valorar a facilidade coa que na actualidade podemos manipular a información e 

modificala, aplicándoo ao caso do son dixitalizado ou das imaxes.  

- Mostrar atención ao número de horas que se atopa unha persoa realizando certas 

actividades relacionadas coas novas tecnoloxías e que poden crear adición, como o uso de 

videoxogos ou a navegación por Internet.  

- Mostrar unha actitude crítica ante os problemas derivados do uso de Internet.  

- Mostrar respecto cara ás creacións dos demais, cando estas están protexidas por 

dereitos de autor.  

- Interese por achegar os nosos coñecementos a algunha comunidade virtual, participando 

en foros de discusión ou compartindo cos demais as nosas opinións, fotografías ou vídeos.  

- Mostrar respecto cara á intimidade dos demais na difusión de contidos en Internet.  

- Interese por coñecer o modo de funcionamento de aparellos que empregamos a diario, como 

un teléfono móbil ou unha videoconsola.  

- Utilizar correctamente o correo electrónico, evitando o envío de mensaxes a múltiples 

destinatarios formando parte de cadeas sen ningunha utilidade demostrada.  

 

  

Criterios de avaliación  

- Diferenciar formato e códec.  

- Diferenciar bit e byte.  

- Sinalar cales son os principais usos de Internet na actualidade.  

- Buscar información actualizada na Rede sobre os perigos das redes informáticas.  

- Explicar o funcionamento básico dunha rede informática.  

- Explicar o funcionamento básico de Internet.  

- Explicar o funcionamento básico do correo electrónico.  

- Sinalar cales son os principais problemas de Internet.  

- Explicar a relación entre as novas tecnoloxías e as telecomunicacións.  

- Coñecer as funcións de aparellos que manexamos a diario, como unha PDA ou un teléfono 

móbil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

TEMPORALIZACIÓN  

 

Datas  

 

Período de avaliación  

 

Contidos  

 

Setembro- Decembro  1ª Unidades 1, 2, 3  

Xaneiro- 18 Marzo  2ª Unidades 3, 4, 5,  

18 Marzo- Xuño  3ª Unidades 6, 7, 8  

 

  

METODOLOXÍA   

Os principios metodolóxicos en que baseamos a programación teñen como finalidade que os 

alumnos afiancen a capacidade de aprendizaxe autónoma, onde o profesor tería un papel de 

orientador e moderador. En calquera caso, será necesaria a explicación dalgúns principios 

científicos básicos por parte do profesor.  

Propícianse oportunidades para poñer en práctica os novos coñecementos, de xeito que o 

alumno poida comprobar o interese e a utilidade do aprendido. Para elo os traballos dos 

alumnos orientaranse á resolución de problemas que ademais de interese científico, 

esperten interese social, teñan perspectiva de continuidade, permitan un achegamento 

divulgativo, inviten a recadar información e, nalgúns casos, mesmo a adoptar decisións e 

compromisos persoais.   

Foméntase a reflexión persoal sobre o realizado e a elaboración de conclusións con 

respecto ó que se aprendeu, de modo que o alumno poida analizar o seu progreso respecto 

ós seus coñecementos. As presentacións dos traballos e debates na aula serán as 

principais estratexias para conseguilo.  

Favorecerase a creación dun clima de aceptación mutua e de cooperación, promovendo a 

organización de equipos de traballo e a distribución de tarefas e responsabilidades.   

As actividades de aula, traballos de investigación, e a avaliación, apoiaranse no uso da 

biblioteca do centro e nas novas tecnoloxías da información e a comunicación : busca e 

selección de información, emprego dun blog educativo, correo electrónico, foros etc.  

  

PLAN DE LECTURA  

Realizaranse actividades de lectura comentada na aula e como tarefa para casa. 

Escolleranse preferentemente textos de actualidade procedentes de diversos medios de 

comunicación e de obras de divulgación científica.  

  

PLAN TIC  

O plan xira arredor da participación no blog da materia: http://cmc1213.wordpress.com e 

coa comunicación a través do correo electrónico co profesor da materia. 

   

   

Obxectivos.  

– Familiarizarse cos blog e comprender o funcionamento das diversas aplicación da web 2.0  

– Publicar un blog de aula-materia de elaboración propia  

– Desenvolver habilidades de busca, análise e selección da información  

– Id de organización e comunicación oral e escrita   

– Desenvolver a capacidade de argumentación  

– Favorecer a iniciativa e a autonomía do alumnado na aprendizaxe  

– Favorecer a interacción e o traballo cooperativo  

– Fomentar o interese polas novidades científicas  

 

Metodoloxía  

o Uso do correo electrónico. Como abrir e manexar una conta de correo. 

o Paseo didáctico por un blog: que é, como está organizado, como entrar no blog.  

o Escribir e publicar una entrada de texto.  

o Editar entradas.  

http://cmc1213.wordpress.com/
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o Inserir e editar ligazóns.  

o Inserir, editar e publicar imaxes.  

o Inserir, editar e publicar presentación de diapositivas e vídeos.  

o Comentar e editar comentarios.  

o Crear foros e participar nos mesmos.  

o Normas de “estilo” para a publicación de posts e intervención en comentarios e foros.  

 

  

  

AVALIACIÓN  

a) Procedementos e instrumentos de avaliación  

Para recollermos datos servirémonos dos seguintes  procedementos de avaliación:  

- A observación directa de comportamentos.  

 

- Probas escritas. As probas poderán ser tests sobre principios básicos, resolución de 

pequenos problemas, análise e interpretación de experimentos científicos, interpretación 

de gráficas, comentario de textos, artigos ou noticias.  

- Elaboración de traballos e informes.   

- Contribucións ao blog da materia, intervención activa nos debates e foros.  

- Exposicións orais en clase que seguirán estas instrucións: 

 Preferiblemente, o formato será unha presentación de diapositivas (en MS Power 
Point, Impress, etc.). 

 O traballo incluirá título e bibliografía).   

 A exposición oral terá unha duración máxima de 10 minutos.   

 Ao remate da exposición o profesor poderá facer preguntas que o alumno deberá 
contestar para demostrar o seu dominio e comprensión do tema. Os compañeiros poderán 

facer as súas propias preguntas. 

 Admítense outros formatos (experiencia práctica, vídeo, diorama…) previa 
comunicación e discusión co profesor. En calquera caso os alumnos deberán presentar e 

explicar os seus traballos diante dos seus compañeiros.  

 Os traballos poden presentarse individualmente ou por parellas. 
 

 

 

Nos rexistros dos datos utilizaranse escalas de valoración (para obxectivos e contidos de 

tipo actitudinal e procedimental) e listas de control (para obxectivos e contidos 

vinculados ó dominio conceptual).  

Criterios indicadores de avaliación dos proxectos de traballo e informes:  

  

- Grao de axuste á temática proposta  

- Estrutura do traballo: orde e lóxica da secuenciación de contidos  

- Selección da información:, capacidade para escoller a información relevante,grao de 

fiabilidade das fontes empregadas.  

- Expresión : claridade expositiva, capacidade de síntese, emprego da terminoloxía 

científica adecuada, ausencia de contradicións e reiteracións, uso de 

exemplos,ortografía)   

- Uso da actualidade científica : plasmada no emprego de novas, artigos ou reportaxes 

recentes publicados nos medios de comunicación, na forma en que relacionan o tema cos 

seus coñecementos previos, intereses,   

- Extracción de conclusións finais : como recoñecen as repercusións do tema na súa vida, 

na sociedade…, reflexións persoais..  

- Presentación: a forma en que se escollen e se empregan as imaxes, gráficas e 

esquemas,formatos de fonte e fondo, emprego de animacións, emprego de hiperligazóns, 

variedade na información gráfica,etc que as expliquen e que sexan coherentes co texto  

- Cita correcta das fontes de información  

- Dominio da expresión oral: Claridade de ideas na exposición oral, facer emprego de 

exemplos, explicar as imaxes e gráficos en concordancia co texto,etc.  
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Os alumnos poderán elaborar e expoñer oralmente traballos sobre temas científicos 

propostos polo profesor. Así mesmo, os alumnos poderán suxerir temas para os seus 

proxectos. 

 

 

b) Criterios de cualificación:  

A cualificación dos alumnos calcúlase coas notas obtidas nos seguintes aspectos: probas 

escritas, exposicións orais e comportamento na aula. Para aprobar a materia por 

avaliacións e na nota global é obrigatorio igualar ou superar os cinco puntos.  

 

Os criterios para o cálculo son: 

 

- Probas escritas (exames, resolución de pequenos problemas, análise e interpretación de 

experimentos científicos, interpretación de gráficas, comentario de textos, artigos ou 

noticias): 40% por cento da nota. 

- Exposicións orais en clase: 40% da nota. 

- Contribucións ao blog da materia, intervención activa nos debates e foros: 10% da nota. 

- Comportamento na aula (colaboración, asistencia, puntualidade, atención) :10% da nota. 

 

  

c) Criterios mínimos de avaliación  

Identificar problemas de actualidade en que estean implicadas as tecnociencias.  

1. Identificar e explicar impactos da ciencia e tecnoloxía na sociedade e na mellora da 

vida humana, así como as repercusións culturais e na nosa concepción do mundo., 

argumentando os pros e os contras.   

2. Diferenciar a ciencia doutras formas de coñecemento e apreciar os valores 

consubstanciais da práctica científica.   

3. Identificar e practicar os trazos fundamentais das formas de traballo da ciencia.   

4. Formar opinións argumentadas a partir de información procedente de diversas fontes.   

5. Identificar interaccións entre ciencia e tecnoloxía, o contexto social en que se 

producen, e recoñecer o carácter colectivo dos avances científicos e tecnolóxicos e o 

papel das mulleres neles.   

6. Identificar os principais problemas ambientais e propoñer solucións fundamentadas 

indicando a forma en que a ciencia e a tecnoloxía poden contribuír ás mesmas.  

7. Analizar e valorar as implicacións das tecnoloxías relacionadas con novos materiais.   

8. Identificar os principais problemas relacionados coa saúde, a súa prevención e 

solucións achegadas pola ciencia e a tecnoloxía, valorando os aspectos éticos, sociais e 

de xénero presentes nestes temas.   

9. Explicar os fundamentos básicos e as aplicacións da manipulación xenética e valorar as 

súas implicacións éticas e sociais.   

10. Analizar e valorar adecuadamente as posibilidades e retos da sociedade da información 

e do ocio.   

 

   

 

 

 

 

PLAN DE TRABALLO PARA ALUMNOS COA MATERIA PENDENTE   

  

A principios de curso os alumnos coa materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo 

pendente serán convocados a unha reunión na que recibirán por escrito toda a información 

sobre as actividades de recuperación, calendario,  procedementos e criterios de 

avaliación e cualificación, guías de traballo e canles de comunicación co profesor.   

  

  

I. Contidos esixibles e criterios xerais de avaliación  

 

A materia de Ciencias para o Mundo Contemporáneo ten asignada unha carga horaria moi 
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escasa e,por tratarse dunha materia común, os grupos de alumnos son numerosos e moi 

diversos no que respecta a nivel previo de coñecementos científicos, intereses e 

actitudes. Do anterior deriva a imposibilidade de abordar nun só curso académico todos os 

contidos que se propoñen no currículo oficial. En consecuencia, os contidos conceptuais e 

factuais que se traballan nun determinado curso non coinciden necesariamente cos que se 

traballaron no curso anterior, o que en cambio si sucede cos procedementos e 

competencias. Polo tanto, serán estes últimos aos que se dea prioridade nas actividades 

de recuperación e avaliación para alumnos pendentes. En canto aos contidos conceptuais, 

só serán obxecto da avaliación aqueles que se traballaran suficientemente no curso 

precedente.   

Para acadar unha avaliación positiva os alumnos deberán ser capaces de:  

  

1. Ler e interpretar correctamente un texto científico formal ou divulgativo (adaptado ao 

nivel académico do alumnado), o que inclúe:  

- Extraer información de texto, gráficos, bloques diagrama, esquemas ou outras formas de 

representación empregadas habitualmente en Ciencias  

- Analizar e sintetizar mensaxes científicas, identificando cales son as/os principais 

feitos, ideas, proposicións ou hipóteses que neles se expoñen, interpretándoos no marco 

de teorías científicas, sinalando procedementos propios do método científico, posibles 

manipulacións ou nesgos, relación con feitos,fenómenos ou procesos observables.  

- Propoñer solucións aos problemas expostos e razoalas baseándose no coñecemento 

científico   

- Elaborar conclusións identificando,explicando e valorando as posibles repercusións 

persoais, sociais,e ambientais do coñecemento científico e da súa aplicación.  

- Expoñer opinións con argumentos fundamentados nos feitos e nas teorías científicas  

 

  

2. Saber buscar e seleccionar a información necesaria para mellorar a comprensión dunha 

mensaxe científica, elaborar un traballo persoal de investigación ou para a resolución 

dun problema.  

 

  

3. Comunicar de forma oral e escrita o resultado do seu traballo, as súas posturas e 

conclusións con coherencia, corrección e claridade.  

 

  

II.Actividades , procedementos e instrumentos de avaliación  

   

a) Avaliación continua (Proxectos de traballo)   

 

Os alumnos deberán elaborar e expoñer oralmente tres traballos sobre temas científicos 

propostos polo profesor. Así mesmo, os alumnos poderán suxerir temas para os seus 

proxectos. 

Os tres traballos correspóndense coas tres avaliacións. 

As datas e horas de exposición programaranse en función das datas das avaliacións 

ordinarias ou das actividades complementarias ou extraescolares, co fin de non interferir 

con elas.   

Proporcionarase a cada alumno un guión de traballo no que se poderán incluír algunhas 

fontes de información básicas(ademais das que o propio alumno decida empregar)   

Durante o proceso de elaboración do proxecto os alumnos terán ao seu dispor a biblioteca 

do instituto e estarán constantemente supervisados e orientados polo profesor encargado a 

través de reunións periódicas e do correo electrónico.   

 

 

  

Formato do traballo:   

 Preferiblemente, presentación de diapositivas (en MS Power Point, Impress, etc.). 

 traballo incluirá título e bibliografía).   
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 A exposición oral terá unha duración máxima de 10 minutos   

 Ao remate da exposición o profesor poderá facer preguntas que o alumno deberá 

contestar para demostrar o seu dominio e comprensión do tema.  

 Admítense outros formatos (vídeo, diorama…) previa comunicación e discusión co 

profesor. 

  

b) Proba extraordinaria  

 

Aqueles alumnos que non superen a materia na avaliación continua, ou decidiran non 

presentar traballos, deberán realizar unha proba escrita no mes de maio, en data e hora 

que será fixada polo equipo directivo do centro.  

Formato da proba:  

Proposta de resolución dun problema no que o alumno precisará poñer en práctica 

subcompetencias científicas básicas : interpretar mensaxes científicas (tanto en forma de 

textos como de diagramas, esquemas, gráficas ou táboas de datos), identificar cuestións 

científicas,explicar fenómenos de maneira científica, identificar repercusións CTS,.  

 Para a resolución da proba, e en función do contido da mesma, poderá permitírselles ao 

alumnos acceder a algunhas fontes de información determinadas polo profesor.  

Exemplo de proba extraordinaria:  

El diario de Semmelweis (ver anexo).   

  

  

III. Criterios de cualificación   

a) Por avaliación continua  

 

A avaliación dos traballos farase de acordo cos seguintes criterios indicadores e 

instrumentos que se recollen no apartado Avaliación da programación da materia.  

Tras a exposición dos traballos os alumnos recibirán unha copia comentada coa 

cualificación correspondente.  

A cualificación global da materia será a media aritmética das obtidas nos tres traballos 

e considerarase superada a materia cando esa media sexa de 5 ou superior.  

  

b) Por proba extraordinaria   

 

Para superar a materia o alumno deberá obter unha cualificación mínima de 5 puntos. Os 

alumnos que non superen a materia en xuño farán unha proba extraordinaria do mesmo tipo 

no mes de setembro.  

  

c) Traballos voluntarios  

 

Os alumnos que escollan a avaliación continua (elaboración dos tres proxectos de 

traballo) terán tamén a posibilidade de facer –durante o período de tempo estipulado para 

esta avaliación- pequenos traballos complementarios con carácter voluntario en forma de 

publicación de posts, comentarios e participación nalgún foro do blog da materia. Estes 

traballos poderán contribuír a subir a cualificación en caso de que non acade o mínimo de 

5 puntos esixidos para superar a materia.  

  

RECURSOS E MATERIAIS  

- Libro de texto:  

Ciencias para o Mundo Contemporáneo. 1º curso de bacharelato. Editorial Santillana, 2008  

- Proxector multimedia.  

- Ordenador de aula.  

- Biblioteca e videoteca.  

- Laboratorios de Bioloxía e Xeoloxía.  
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ANEXO  

  

El Diario de Semmelweis. Texto 1  

Julio de 1846. La semana próxima ocuparé 

el puesto de Director del Primer 

Pabellón de la clínica de maternidad en 

el Hospital General de Viena. Me alarmé 

cuando me enteré del porcentaje de 

pacientes que mueren en esa clínica. En 

este mes, han muerto allí no menos de 36 

de las 208 madres, todas de fiebre 

puerperal. Dar a luz un niño es tan 

peligroso como una neumonía de primer 

grado.   

Estas líneas del diario del Dr. Ignaz 

Semmelweis (1818 -1865) dan una idea de 

los efectos devastadores de la fiebre 

puerperal, una enfermedad contagiosa que 

acabó con muchas mujeres después de los 

partos. Semmelweis recopiló datos sobre 

el número de muertes por fiebre 

puerperal en ambos Primer y Segundo 

Pabellón del Hospital (ver el diagrama).  

Los médicos, entre ellos Semmelweis, 

desconocían completamente la causa de la fiebre puerperal.  

El diario de Semmelweis decía:  

 

Diciembre de 1846. ¿Por qué mueren tantas mujeres de esta fiebre después de dar a luz sin 

ningún problema? Durante siglos la ciencia nos ha dicho que es una epidemia invisible que 

mata a las madres. Las causas pueden ser cambios en el aire o alguna influencia 

extraterrestre o un movimiento de la misma tierra, un terremoto.  

 

Hoy en día, poca gente consideraría una influencia extraterrestre o un terremoto como 

posible  

causa de la fiebre.  Pero en la época en que vivió Semmelweis, mucha gente, incluso 

científicos, ¡lo pensaba!  

Ahora sabemos que la causa está relacionada con las condiciones higiénicas. Semmelweis 

sabía  

que era poco probable que la fiebre fuera causada por una influencia extraterrestre o por 

un terremoto. Se fijó en los datos que había recopilado (ver el diagrama) y los utilizó 

para intentar convencer a sus colegas.  

Pregunta 1.1  

Supón que eres Semmelweis. Da una razón (basada en los datos que recopiló Semmelweis) de 

por qué la fiebre puerperal es improbable que sea causada por terremotos.  

 

  

El Diario de Semmelweis. Texto 2  

La disección era una parte de la investigación que se llevaba a cabo en el hospital. El 

cadáver de una persona se abrió para encontrar una causa de su muerte. Semmelweis se dio 

cuenta de que los estudiantes que trabajaban en el Primer Pabellón, participaban 

habitualmente en las disecciones de mujeres que habían muerto el día anterior, antes de 

hacer el reconocimiento médico a las mujeres que acababan de dar a luz. No se preocupaban 

mucho de lavarse después de las disecciones. Algunos, incluso estaban orgullosos del 

hecho de que, por su olor, se pudiera decir que habían estado trabajando en el depósito 

de cadáveres, ya que eso ¡demostraba lo  

trabajadores que eran!  

Uno de los amigos de Semmelweis murió después de haberse hecho un corte durante una de 

esas disecciones. La disección de su cuerpo puso de manifiesto que tenía los mismos 
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síntomas que las madres que habían muerto por la fiebre puerperal. Esto le dio a 

Semmelweis una nueva idea.  

  

Pregunta 1.2  

La nueva idea de Semmelweis tenía que ver con el alto porcentaje de mujeres que morían en 

los pabellones de maternidad y con el comportamiento de los estudiantes.  

¿Cuál era esta idea?  

A. Hacer que los estudiantes se lavasen después de las disecciones debería producir una 

disminución de los casos de fiebre puerperal.  

B. Los estudiantes no debían participar en las disecciones porque podían cortarse.  

C. Los estudiantes huelen porque no se lavan después de una disección.  

D. Los estudiantes quieren demostrar que son trabajadores, lo que les hace descuidados  

cuando hacen un reconocimiento médico a las mujeres.  

  

Pregunta 1.3  

Semmelweis tuvo éxito en sus intentos de reducir el número de muertes producidas por la 

fiebre puerperal. Pero incluso hoy, la fiebre puerperal sigue siendo una enfermedad 

difícil de eliminar.  

Las fiebres que son difíciles de curar son todavía un problema en los hospitales. Muchas 

medidas de rutina sirven para controlar este problema. Entre estas medidas está la de 

lavar las sábanas a elevadas temperaturas.  

Explica por qué las altas temperaturas (al lavar las sábanas) reducen el riesgo de que 

los pacientes contraigan una fiebre.  

 

Pregunta 1.4  

Muchas enfermedades pueden curarse utilizando antibióticos. Sin embargo, el éxito de 

algunos antibióticos frente a la fiebre puerperal ha disminuido en los últimos años.  

¿Cuál es la razón de este hecho?  

A Una vez fabricados, los antibióticos pierden gradualmente su actividad.  

B Las bacterias se hacen resistentes a los antibióticos.  

C Esos antibióticos sólo ayudan frente a la fiebre puerperal, pero no frente a otras 

enfermedades.  

D La necesidad de esos antibióticos se ha reducido porque las condiciones de la salud 

pública han mejorado considerablemente en los últimos años.  

  

Pregunta 1.1  

Puntuación máxima  

Puntuación 2: Respuestas que se refieran a la diferencia entre el número de muertes (por 

cada 100 partos) en ambos pabellones. Por ejemplo:  

• El hecho de que el primer pabellón tuviera una alta proporción de muertes de mujeres 

comparado con la de las mujeres en el segundo pabellón obviamente muestra que no tenía 

nada que ver con los terremotos.  

• En el Pabellón 2 murió menos gente, por lo que no podía haber habido un terremoto sin 

que causara el mismo número de muertes en cada pabellón.  

• Porque en el segundo pabellón no es tan alto el número de muertes, tal vez tuvo algo 

que ver con el Pabellón 1.  

• Es poco probable que los terremotos causen la fiebre porque la proporción de muertes es 

muy diferente para los dos pabellones.  

 

Puntuación media  

Puntuación 1: Respuestas que se refieran a que los terremotos no ocurren frecuentemente.  

• Sería poco posible que fuera causada por terremotos porque los terremotos no pasan todo 

el tiempo.  

Respuestas que se refieran al hecho de que los terremotos también afectan a las personas 

fuera de los pabellones.  

• Si fuera un terremoto, las mujeres fuera del hospital también habrían tenido fiebre  

puerperal.  

• Si la razón fuera el terremoto, todo el mundo tendría fiebre puerperal cada vez que 

hubiera un terremoto (no sólo en los pabellones 1 y 2).  
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Respuestas que se refieran a la idea de que cuando ocurren los terremotos, los hombres no 

contraen fiebre puerperal.  

• Si un hombre estuviera en el hospital y llegara el terremoto, no le daría fiebre 

puerperal, por lo que los terremotos no pueden ser la causa.  

• Porque le da a las mujeres y no a los hombres.  

  

Ninguna puntuación  

Puntuación 0: Respuestas que afirmen (sólo) que los terremotos no pueden causar la 

fiebre.  

• Un terremoto no puede influenciar a una persona o hacerla que se enferme.  

• Un temblorcito no puede ser peligroso.  

Respuestas que afirmen (sólo) que la fiebre tiene que ser causada por otra causa 

(correcta o incorrecta).  

• Los terremotos no emiten gases venenosos. Son causados por placas de la Tierra que se 

doblan y chocan entre ellas.  

• Porque no tienen nada que ver una con la otra y sólo es superstición.  

• Un terremoto no tiene influencia en el embarazo. La razón es que los doctores no 

estaban suficientemente especializados.  

Respuestas que sean combinaciones de las dos anteriores.  

• No es probable que la fiebre puerperal sea causada por terremotos, pues muchas mujeres 

mueren después de haber dado a luz sin problemas. La ciencia nos enseña que es una 

epidemia invisible que mata a las madres.  

• La muerte es causada por bacterias y los terremotos no pueden influenciarlas.  

Otras respuestas incorrectas.  

• Creo que fue un gran terremoto que tembló mucho.  

• En 1843 las muertes bajaron en el Pabellón 1 y menos en el Pabellón 2.  

• Porque no había terremotos en los pabellones y de todos modos les dio. [Nota: el 

supuesto de que no había terremotos en ese entonces no es correcto].  

Pregunta 1.2  

Puntuación máxima  

Puntuación 1: Respuesta A: Hacer que los estudiantes se lavaran después de las 

disecciones debería llevar a una reducción de los casos de fiebre puerperal.  

Ninguna puntuación  

Puntuación 0: Otras respuestas.  

Pregunta 1.3  

Puntuación máxima  

Puntuación 1: Respuestas que se refieran a la muerte de las bacterias.  

• Porque con el calor se morirán muchas bacterias.  

• Las bacterias no soportarán la temperatura alta.  

• Las bacterias se quemarán con la temperatura alta.  

  

• Las bacterias se cocinarán.  

[Nota: Aunque «quemar» y «cocinar» no son correctas científicamente, cada una de las dos 

últimas respuestas pueden considerarse, en conjunto, como correctas].  

Respuestas que se refieran a matar microorganismos, gérmenes o virus.  

• Porque el calor fuerte mata a los pequeños organismos que causan las enfermedades.  

• Hace demasiado calor para que los gérmenes sobrevivan.  

Respuestas que se refieren a eliminar (no matar) las bacterias.  

• Las bacterias desaparecerán.  

• El número de bacterias disminuirá.  

• Con altas temperaturas desaparecen las bacterias al lavar.  

Respuestas que se refieran a la esterilización de las sábanas.  

• Se esterilizarán las sábanas.  

Ninguna puntuación  

Puntuación 0: Respuestas que se refieran a la eliminación de la enfermedad.  

• Porque la temperatura del agua caliente mata cualquier enfermedad en las sábanas.  

• La alta temperatura mata casi toda la fiebre de las sábanas, lo que deja menos 

oportunidad de contaminación.  

Otras respuestas incorrectas.  
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• Para que no se enfermen por el frío.  

• Bueno, cuando lavas algo, se van los gérmenes con el agua sucia.  

Pregunta 1.4  

Puntuación máxima  

Puntuación 1: Respuesta B: Las bacterias se vuelven resistentes a los antibióticos.  

Ninguna puntuación  

Puntuación 0: Otras respuestas.  

  

 

 


