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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

2. Concreción do currículo en relación coa súa adecuación ás características do ámbito produtivo

Dadas as circunstancias socioculturais  da zona e as propias dos alumnos/as, que todavia  presentan unha gran inmadurez e  moita falta de

coñecementos  ,  o currículo  centrarse  sobre todo  nas operacións  matemáticas básicas, así como a   destreza en habilidades e responsabilidade

dos materiasis do  laboratorio . Por outra banda   considerase   imprescindible o tratamento dos hábitos saudables e  de hixiene  persoais e

alimenticios   que nestas idades resulta difícil abordalo polas situacións familiares en moitos dos casos.
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MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

3. Relación de unidades didácticas que a integran, que contribuirán ao desenvolvemento do módulo profesional,
xunto coa secuencia e o tempo asignado para o desenvolvemento de cada unha

U.D. Título Descrición Duración (sesións) Peso (%)

1 A numeración romana e os números romanos. Definición de números naturais. Operacións cos números
naturais. Propiedades. Sistema de numeración decimal.l

MI- NUMEROS
NATURAIS

8 4

2 Descomposición factorial. Múltiplos e divisores dun número natural. Números primos e compostos. Mínimo
común múltiplo MCD. Máximo común divisor MCD.

MII- DIVISIBILIDADE 8 4

3 Definición. Suma e resta de números enteiros. Multiplicación e división de números enteiros. Operacións
combinadas cos número enteiros

MIII- NUMEROS
ENTEIROS Z

8 4

4  Expresións decimais. Tipos de números decimais: exacto, periódico  e decimal non exacto nin periódico.
Operacións con números decimais. Aproximación. Anotación científica. Concepto de fracción. Fraccións
propias e impropias. Fraccións equivalentes. Operacións  con fraccións. A reducción a común denominador .

MIV- NUMEROS
DECIMAIS E
FRACCIÓNS

10 5

5 Potencias. Operacións con potencias. Potencias de base 10. Raíces. Operacións combinadas con potencias e
raíces

MV- POTENCIAS E
RAÍCES

16 7

6 Razón e proporción numérica. Proporción directa. Proporción inversa. Reparto proporcional.Tanto por cento.
Aumentos e diminucións porcentais. As porcentaxes na economía

MVI-
PROPORCIONALIDA
DE E PORCENTAXES

18 8

7 A linguaxe verbal e linguaxe alxébrico. Expresións alxébricas.Operacións alxébricas de suma, diferenza,
multiplicación e factor común. Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Monomios.
Polinomios. Identidades notables. Definción dunha ecuación. Resolución de ecuacións sinxelas. Resolución de
ecuacións de primer grao cunha incognita. Resolución de problemas sinxelos utilizando as ecuacións.

MVII- EXPRESIÓNS
ALXEBRICAS.
ECUACIÓNS

18 8

8 Sucesións. Progresións aritméticas. Progresións xeométricas. Aplicacións das progresiónsMVIII- SUCESIÓNS E
PROGRESIÓNS

16 7

9 Niveis de organización da materia viva. Niveis de organización celular: unicelular e pluricelular; animal e
vexetal

BI- NIVEIS DE
ORGANIZACIÓN DA
MATERIA VIVA

10 5

10 Definición de alimento e nutriente. Clasificación dos alimentos. Principales nutrientes dos alimentos. Funcións
principais dos nutrientes. Cálculo das necesidades enerxéticas.. Tipos de dietas e trastornos alimentarios .
Conservación dos alimentos.Interacción de los aparatos que interveñen na nutrición humana. Organos
implicados na dixestión,. Dixestión mecánica e química. Coidados do aparello dixestivo. Enfermidades másis
salientables. Hábitos saudables

BII- NUTRICIÓN E
DIETA. PROCESO DE
NUTRICIÓN:
APARATO
DIXESTIVO

12 5

11 Composición do sangue. O corazón. Ciruitos maior e menor. A linfa. Órganos implicados na respiración.
Intercambio de gases.Enfermidades máis salientables. Hábitos saudables

BIII- PROCESO DE
NUTRICIÓN:
APARATOS
CIRCULATORIO E
RESPIRATORIO

10 5

12 Órganos  implicados no proceso de excreción. O sistema urinario. Proceso de formación da orina. Outros
órganos con función excretora. Enfrmedades máis salientables. Hábitos saudables

BIV- PROCESO DE
EXCRECIÓN

8 4

13 Aparatos reproductor masculino e feminino. Células reprodutoras humanas:gametos. . O ciclo menstrual.
Fecundación, xestación e parto. Planificación familiar. Métodos anticonceptivos. Enfermidades de transmisión
sexual.Saúde e hixiene sexual

BV- PROCESO DE
REPRODUCCIÓN

10 5

14 Estruturas corporales con función locomotora.O esquelete humano. Os ósos do corpo. Os músculos do corpo.
Como funciona un músculo. Lesiones habituais do sistema locomotor.

BVI- PROCESO DE
RELACIÓN: O
SISTEMA
LOCOMOTOR

10 5

15 A función de relación. A célula nerviosa: neurona. O sistema nervioso central  e periférico. O acto reflexo.
Receptores sensoriales. O sistema endócrino: glándulas e ehormonas

BVII- PROCESO DE
RELACIÓN: SISTEMA
NERVIOSO E
ENDÓCRINO

8 4

16 Concepto de saúde segundo a OMS. Tipos de enfermidades: infecciosas e non infecciosas. O sistema
inmunitario. Prevención de enfermidades. Tratamentos .Soros e vacinas. . Donación e trasplantes. Adquisición
de hábitos saudables

BVIII-SAUDE E
ENFERMIDADE

10 5

17 Normas xerais de traballo no laboratorio. Normas de seguridade e hixiene no laboratorio. Materiais  e
instrumentos básicos de laboratorio. Técnicas experimentais. Manexo de instrumetnación do laboratorio  na
realización de actividades prácticas. Magnitudes e unidades

FQI-
RECOÑECEMENTO
DE MATERIAIS E
INSTALACIÓNS DE
LABORATORIO

4 2

18 Concepto de materia. Propiedades da materia: masa, volumen e densidade. Estados da materia. Cambios de
estado.Modelos cinéticos do cambio de estado.  Unidadee de capacidade e masa no sistema métrico decimal,
cálculos equivalencias e medidas. Temperatura de fusión e de ebullición . Clasificación da materia:
Substancias puras.Elementos e compostos. A taboa periódica

FQII- A MATERIA E
AS SÚAS
PROPIEDADES

6 3

19 Clasificación da materia. Sustancias puras. Mesturas homoxéneas e heteroxéneas. Procesos fisico-químicos
que interveñen na separación de mesturas.Disolucións , conceptos de soluto e disolvente. Aplicacións, usos e
importancia das disolucións .Tiposn de disolucións.  . Concentración ducha disolución

FQ-III MESTURAS E
DISOLUCIÓNS

10 5

20 A enerxía e o mantemento da vida.. Formas en que se manifesta a enerxía.Procesos en que intervén a
enerxía. Transformación da enerxía. Princio da conservación da enerxía. Fontes de enerxía: renovable e non
renovable, Vantaxes e invonvenientes de cada unha. Enerxía, calor e temperatura: unidades máis haituais no
Sistema Internacional

FQIV- ENERXÍA E
TRABALLO

10 5
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4. Por cada unidade didáctica

4.1.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

1 MI- NUMEROS NATURAIS 8

4.1.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.1.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.1 Identificáronse os tipos de números e utilizáronse para interpretar adecuadamente a información cuantitativa

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA1.3 Utilizáronse as TIC como medio de procura de información

4.1.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.

 Utilización da xerarquía das operacións.

 Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.
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4.2.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

2 MII- DIVISIBILIDADE 8

4.2.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.2.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

4.2.e) Contidos

Contidos

 Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.
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4.3.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

3 MIII- NUMEROS ENTEIROS Z 8

4.3.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.3.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA1.6 Representáronse os números reais sobre a recta numérica

4.3.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.

 Utilización da xerarquía das operacións.

 Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.

 Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.
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4.4.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

4 MIV- NUMEROS DECIMAIS E FRACCIÓNS 10

4.4.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.4.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

4.4.e) Contidos

Contidos

 Recoñecemento e diferenciación dos tipos de números. Representación na recta real.

 Interpretación e utilización dos números reais e das operacións en diferentes contextos.
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4.5.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

5 MV- POTENCIAS E RAÍCES 16

4.5.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.5.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA1.4 Operouse con potencias de expoñente natural e enteiro aplicando as propiedades

CA1.5 Utilizouse a notación científica para representar números moi grandes ou moi pequenos e operar con eles

4.5.e) Contidos

Contidos

 Notación científica. Representación e operacións de suma, resta, multiplicación e división.
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4.6.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

6 MVI-PROPORCIONALIDADE E PORCENTAXES 18

4.6.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.6.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA1.7 Caracterizouse a proporción como expresión matemática

CA1.8 Comparáronse magnitudes establecendo o seu tipo de proporcionalidade

CA1.9 Utilizouse a regra de tres para resolver problemas nos que interveñen magnitudes directamente e inversamente proporcionais

4.6.e) Contidos

Contidos

 Proporcionalidade directa e inversa. Regra de tres. Comparación de magnitudes.

 As porcentaxes na economía.
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4.7.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

7 MVII- EXPRESIÓNS ALXEBRICAS.ECUACIÓNS 18

4.7.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

RA9 - Resolve situacións cotiás, utilizando expresións alxébricas sinxelas e aplicando os métodos de resolución máis axeitados SI

4.7.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA9.1 Concretáronse propiedades ou relacións de situacións sinxelas mediante expresións alxébricas

CA9.2 Simplificáronse expresións alxébricas sinxelas utilizando métodos de desenvolvemento e factorización

CA9.3 Resolvéronse problemas da vida cotiá en que cumpra a formulación e a resolución de ecuacións de primeiro grao

CA9.4 Resolvéronse problemas sinxelos utilizando métodos gráficos e as TIC

4.7.e) Contidos

Contidos

 Tradución de situacións da linguaxe verbal á alxébrica.

 Transformación de expresións alxébricas. Operacións alxébricas de suma, diferenza, multiplicación e factor común.

 Desenvolvemento e factorización de expresións alxébricas. Identidades notables.

 Resolución de ecuacións de primeiro grao cunha incógnita.

 Aplicación de métodos gráficos de resolución de problemas.
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4.8.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

8 MVIII- SUCESIÓNS E PROGRESIÓNS 16

4.8.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA1 - Resolve problemas matemáticos en situacións cotiás, utilizando os elementos básicos da linguaxe matemática e as súas operacións NO

4.8.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA1.2 Realizáronse cálculos con eficacia mediante cálculo mental ou mediante algoritmos de lapis e calculadora (física ou informática)

CA1.10 Aplicouse o xuro simple e composto en actividades cotiás

4.8.e) Contidos

Contidos

 As porcentaxes na economía.

 Progresións aritméticas e xeométricas.
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4.9.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

9 BI- NIVEIS DE ORGANIZACIÓN DA MATERIA VIVA 10

4.9.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas NO

4.9.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.1 Identificáronse as técnicas experimentais que se vaian realizar

4.9.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Normas xerais de traballo no laboratorio.

 Normas de seguridade e hixiene no laboratorio.

 Materiais de laboratorio: tipos e utilidade.

 Técnicas experimentais. Manexo da instrumentación do laboratorio na realización de actividades prácticas.

 Niveis de organización da materia viva. Órganos, aparellos e sistemas. Relacións entre eles e as súas funcións.

- 12 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

4.10.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

10 BII- NUTRICIÓN E DIETA. PROCESO DE NUTRICIÓN:  APARATO DIXESTIVO 12

4.10.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

RA8 - Elabora menús e dietas equilibradas sinxelas diferenciando os nutrientes que conteñen e adaptándoos aos parámetros corporais e a situacións diversas SI

4.10.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor

CA8.1 Discriminouse entre o proceso de nutrición e o de alimentación

CA8.2 Diferenciáronse os nutrientes necesarios para o mantemento da saúde

CA8.3 Recoñeceuse a importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico no coidado do corpo humano

CA8.4 Relacionáronse as dietas coa saúde, diferenciando entre as necesarias para o mantemento da saúde e as que poden conducir a unha mingua desta

CA8.5 Realizouse o cálculo sobre balances calóricos en situacións habituais do contorno

CA8.6 Calculouse o metabolismo basal e os seus resultados, e representouse nun diagrama establecendo comparacións e conclusións

CA8.7 Elaboráronse menús para situacións concretas, investigando na rede as propiedades dos alimentos

4.10.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Fisioloxía do proceso de nutrición: aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.

 Alimentos e nutrientes: diferenciación. Recoñecemento de nutrientes presentes nos alimentos.

 Alimentación e saúde. Hábitos saudables relacionados coa alimentación.

 Concepto e elaboración de dietas. Tipos de dietas. Elaboración de menús.

 Hábitos saudables relacionados coa alimentación. Importancia dunha boa alimentación e do exercicio físico.
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4.11.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

11 BIII- PROCESO DE NUTRICIÓN: APARATOS CIRCULATORIO E RESPIRATORIO 10

4.11.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

4.11.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor

CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente aparellos e sistemas

4.11.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Fisioloxía do proceso de nutrición: aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor.

 Saúde mental: prevención de drogodependencias e de trastornos alimentarios.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.
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4.12.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

12 BIV- PROCESO DE EXCRECIÓN 8

4.12.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

4.12.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

CA6.3 Describiuse a fisioloxía do proceso de nutrición e identificouse a función das estruturas anatómicas dos aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor

CA6.6 Utilizáronse ferramentas informáticas para describir adecuadamente aparellos e sistemas

4.12.e) Contidos

Contidos

 Fisioloxía do proceso de nutrición: aparellos dixestivo, circulatorio, respiratorio e excretor.

 Transplantes e doazóns.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.
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4.13.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

13 BV- PROCESO DE REPRODUCCIÓN 10

4.13.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

4.13.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.1 Identificáronse e describíronse os órganos que configuran o corpo humano, e asociáronse ao sistema ou ao aparello correspondente

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

CA6.4 Describiuse a fisioloxía do proceso de reprodución e identificouse a función das estruturas anatómicas do aparello reprodutor

4.13.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Fisioloxía do proceso de reprodución: aparello reprodutor e desenvolvemento embrionario.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.
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4.14.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

14 BVI- PROCESO DE RELACIÓN: O SISTEMA LOCOMOTOR 10

4.14.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

4.14.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

4.14.e) Contidos

Contidos

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.
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4.15.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

15 BVII- PROCESO DE RELACIÓN: SISTEMA NERVIOSO E ENDÓCRINO 8

4.15.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA6 - Localiza as estruturas anatómicas básicas discriminando os sistemas ou os aparellos aos que pertencen e asociándoos ás funcións que producen no
organismo NO

4.15.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA6.2 Relacionouse cada órgano, sistema e aparello á súa función, e indicáronse as súas asociacións

CA6.5 Detallouse como funciona o proceso de relación e identificouse a función das estruturas anatómicas dos sistemas nervioso e endócrino

4.15.e) Contidos

Contidos

 Fisioloxía do proceso de relación: sistemas nervioso e endócrino.

 Hábitos de vida saudables relacionados coas doenzas máis frecuentes e con situacións cotiás.
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4.16.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

16 BVIII-SAUDE E ENFERMIDADE 10

4.16.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA7 - Diferencia a saúde da doenza, relacionando os hábitos de vida coas doenzas máis frecuentes e recoñecendo os principios básicos de defensa contra elas SI

4.16.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA7.1 Identificáronse situacións de saúde e de doenza para as persoas

CA7.2 Describíronse os mecanismos encargados da defensa do organismo

CA7.3 Identificáronse e clasificáronse as doenzas infecciosas e non infecciosas máis comúns na poboación, e recoñecéronse as súas causas, a súa prevención e os seus tratamentos

CA7.4 Relacionáronse os axentes que causan as doenzas infecciosas habituais co contaxio producido

CA7.5 Describiuse a acción das vacinas, dos antibióticos e doutras achegas da ciencia médica para o tratamento e a prevención de doenzas infecciosas

CA7.6 Recoñeceuse o papel das campañas de vacinación na prevención de doenzas infecciosas

CA7.7 Describiuse o tipo de doazóns e os problemas que se producen nos transplantes

CA7.8 Recoñecéronse situacións de risco para a saúde relacionadas co contorno profesional máis próximo

CA7.9 Deseñáronse pautas de hábitos saudables relacionados con situacións cotiás

4.16.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Saúde e doenza: concepto e diferenciación.

 Tipos de doenzas: infecciosas e non infecciosas; doenzas de transmisión sexual. Causas, prevención e tratamentos.

 Mecanismos encargados da defensa do organismo. Sistema inmunitario.

 Hixiene e prevención de doenzas. Tratamento fronte ás doenzas infecciosas. Vacinas.

 Transplantes e doazóns.
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4.17.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

17 FQI- RECOÑECEMENTO DE MATERIAIS E INSTALACIÓNS DE LABORATORIO 4

4.17.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA2 - Recoñece as instalacións e o material de laboratorio e valóraos como recursos necesarios para a realización das actividades prácticas NO

4.17.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA2.2 Manipuláronse adecuadamente os materiais instrumentais do laboratorio

CA2.3 Tivéronse en conta as condicións de hixiene e seguridade para as técnicas experimentais que se vaian realizar

4.17.e) Contidos

Contidos

 Normas xerais de traballo no laboratorio.

 Normas de seguridade e hixiene no laboratorio.

 Materiais de laboratorio: tipos e utilidade.

 Técnicas experimentais. Manexo da instrumentación do laboratorio na realización de actividades prácticas.
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4.18.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

18 FQII- A MATERIA E AS SÚAS PROPIEDADES 6

4.18.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades
fundamentais en unidades de sistema métrico decimal NO

RA4 - Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea NO

4.18.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.1 Describíronse as propiedades da materia

CA3.2 Practicáronse os cambios de unidades de lonxitude, masa e capacidade

CA3.3 Identificouse a equivalencia entre unidades de volume e capacidade

CA3.4 Efectuáronse medidas en situacións reais utilizando as unidades do sistema métrico decimal e utilizando a notación científica

CA3.5 Identificouse a denominación dos cambios de estado da materia

CA3.7 Identificáronse os estados de agregación nos que se presenta a materia e utilizáronse modelos cinéticos para explicar os cambios de estado

CA3.8 Identificáronse sistemas materiais en relación co seu estado na natureza

CA3.9 Recoñecéronse os estados de agregación dunha substancia dada a súa temperatura de fusión e de ebulición

CA3.10 Establecéronse diferenzas entre ebulición e evaporación utilizando exemplos sinxelos

CA4.7 Traballouse en equipo na realización de tarefas

4.18.e) Contidos

Contidos

 Unidades de lonxitude, capacidade e masa no sistema métrico decimal: cálculos, equivalencias e medidas. Uso da notación científica.

 Materia: propiedades.

 Clasificación da materia segundo o seu estado de agregación e composición.

 Estados de agregación: sólido, líquido e gasoso. Temperatura de fusión e de ebulición.

 Natureza corpuscular da materia. Cambios de estado e modelos cinéticos.

 Substancias puras: elementos e compostos. Táboa periódica.

 Traballo en equipo: repartición de tarefas, normas, orde e elaboración de informes.
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4.19.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

19 FQ-III MESTURAS E DISOLUCIÓNS 10

4.19.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA3 - Identifica propiedades fundamentais da materia nas formas en que se presenta na natureza, manexando as súas magnitudes físicas e as súas unidades
fundamentais en unidades de sistema métrico decimal NO

RA4 - Utiliza o método máis adecuado para a separación de compoñentes de mesturas sinxelas en relación co proceso físico ou químico en que se basea NO

4.19.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA3.6 Identificáronse, con exemplos sinxelos, diferentes sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos

CA4.1 Identificouse e describiuse o que se considera substancia pura e mestura

CA4.2 Establecéronse as diferenzas fundamentais entre mesturas e compostos

CA4.3 Discrimináronse os procesos físicos e químicos

CA4.4 Seleccionáronse, dunha listaxe de substancias, as mesturas, os compostos e os elementos químicos

CA4.5 Aplicáronse de xeito práctico diferentes separacións de mesturas por métodos sinxelos

CA4.6 Describíronse as características xerais básicas de materiais en relación coas profesións, utilizando as TIC

4.19.e) Contidos

Contidos

 Unidades de lonxitude, capacidade e masa no sistema métrico decimal: cálculos, equivalencias e medidas. Uso da notación científica.

 Sistemas materiais homoxéneos e heteroxéneos. Estados de agregación dos materiais na natureza.

 Substancias puras e mesturas: identificación, descrición e diferenciación.

 Técnicas básicas de separación de mesturas no laboratorio. Procesos físicos e químicos que interveñen.

 Características básicas dos materiais relacionados co perfil profesional.
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4.20.a) Identificación da unidade didáctica

N.º Título da UD Duración

20 FQIV- ENERXÍA E TRABALLO 10

4.20.b) Resultados de aprendizaxe do currículo que se tratan

Resultado de aprendizaxe do currículo Completo

RA5 - Recoñece como a enerxía está presente nos procesos naturais, describindo fenómenos simples da vida real SI

4.20.d) Criterios de avaliación que se aplicarán para a verificación da consecución dos obxectivos por parte do
alumnado

Criterios de avaliación

CA5.1 Identificáronse situacións da vida cotiá nas que se pon de manifesto a intervención da enerxía

CA5.2 Recoñecéronse diversas fontes de enerxía

CA5.3 Establecéronse grupos de fontes de enerxía renovable e non renovable

CA5.4 Amosáronse as vantaxes e os inconvenientes (obtención, transporte e utilización) das fontes de enerxía renovables e non renovables, utilizando as TIC

CA5.5 Aplicáronse cambios de unidades de enerxía

CA5.6 Amosouse, en diferentes sistemas, a conservación da enerxía

CA5.7 Describíronse procesos relacionados co mantemento do organismo e da vida nos que se aprecia claramente o papel da enerxía

4.20.e) Contidos

Contidos

 Técnicas de procura de información coas tecnoloxías da información e da comunicación.

 Manifestacións da enerxía na natureza: fontes de enerxía e procesos en que esta intervén.

 Fontes de enerxía renovable e non renovable: identificación. Vantaxes e inconvenientes de cada unha.

 A enerxía na vida cotiá: identificación de situacións próximas.

 Formas de enerxía e a súa transformación. Lei de conservación da enerxía.

 Enerxía, calor e temperatura. Unidades máis habituais do Sistema Internacional.
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5. Mínimos exixibles para alcanzar a avaliación positiva e os criterios de cualificación

1) Para lograr unha avaliación positiva no módulo deberase lograr unha nota de 5 puntos (que se corresponderá coa superación dos mínimos do

módulo).

2) A avaliación realizarase segundo o  seguinte :

60% Exames realizados  ( necesario obter un 5 como mínimo)

20% Traballos de grupo e prácticas de laboratorio

10%  Traballos individuais e controis

10% Actitude  comportamento e participación na clase

3) Faranse dous exames  por  avaliación , un de matemáticas e outro de Ciencias. A nota  para o cómputo  final será a media media aritmética dos

dous exames .

4) Á nota media do exame , sumaránse as cualificacións obtidas no 40% restante que corresponden as outras actividades

4)  A nota final do módulo obterase coma a media aritmética das cualificacións das tres avaliacións

5) Os mínimos esixibles dentro do módulo serán todos os recollidos no marco legal Decreto 127/2014 de 28 de febreiro de decreto 107/2014 do 4

de setembro

6) Ë norma deste Departamento que  cando a nota dunha avaliación ou final sexa decimal, otorgarase o número enteiro inmediatamente inferior o

non superar as cinco décimas, así por exemplo, unha  nota igual ou inferior a 6,5 será cualificada como 6. Este criterio aplicarase con cualificación

iguais ou superiores a 5.

7) Normas do Departamento relacionadas cos exames son:

7.1Os 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)

      7.2 Cando o profesor/a demostre que o alumno/a copia ou altera de calquera xeito un exame documento ou traballo, o alumno/a:

            - Será cualificadon cun  1

            - Perderá o dereito a ser avaliado segundo as normas xerais

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

            - No caso de  extravio dun exame    puntuarase cun 1 pto.

6. Procedemento para a recuperación das partes non superadas
6.a) Procedemento para definir as actividades de recuperación

Os alumnos/as  con contidos do currículo non superados poderán recuperalos mediante a realización de probas e tarefas de cada unha das
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avaliación   adaptadas polo docente a cada caso.

6.b) Procedemento para definir a proba de avaliación extraordinaria para o alumnado con perda de dereito a
avaliación continua

Os alumnos/as que teñan perda de dereito de avaliación continua terán unha proba extraordinaria nunha data fixa oficialmente en xuño. O contido

desta proba fará referencia aos contidos impartidos ao longo do curso.

7. Procedemento sobre o seguimento da programación e a avaliación da propia
práctica docente

Revisarase cada unidade didáctica  da programación  comprobando se se consiguen os diferentes obxectivos perseguidos. En caso negativo

haberá  que propor alternativas para axustar mellor as unidades didácticas aos contidos do módulo e ás características  do alumnado.

8. Medidas de atención á diversidade

8.a) Procedemento para a realización da avaliación inicial

Nas primeiras datas do curso observouse o tipo de alumnado da aula, falouse co departamento de orientación sobre as características dos

alumnos e tratouse dentro dunha reunión de ciclo esta avaliación inicial.

Ademáis na aula realizaranse unhas probas de coñecemento para ver o estado inicial dos alumnos/as

8.b) Medidas de reforzo educativo para o alumnado que non responda globalmente aos obxectivos programados

Os alumnos/as con dificultades para seguir os contidos e lograr os obxectivos do módulo  , analízarase a posibilidade de adaptarlle actividades

para buscar unha resposta mellor.

9. Aspectos transversais

9.a) Programación da educación en valores

Nas aulas pestarase especial atención aos seguintes aspectos:

- Ausencia de sexismo na aula

- Respecto entre  compañeiros

- Normas xerais de comportamento

- Respecto ás opinións dos demais.

- Educación para saúde.

- Educación medioambiental

9.b) Actividades complementarias e extraescolares

- 25 -



ANEXO XIII
MODELO DE PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS

PROFESIONAIS

1) Os alumnos e alumnas asistirán a todas aquelas actividades complementarias que dictamine o Centro ou o Departamento, asi como a todas

aquelas actividades  extraescolares que  ao longo do curso poidan surdir e ser de interese  para eles.

2) A actividade programada efectuarase sempre que  os alumnos  ao longo do curso sexan responsables  e non den lugar a incidencias de ningún

tipo. Asi como tamén o Departamento decidirá os alumnos que polo seu comportamento non asistirán  ás actividades  programadas
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