
Departamento de Matemáticas. IES de Sar – 2013-2014 Páxina 238 

ANEXO 
 

 

 

 

 
 

PCPI 

MÓDULO CIENTÍFICO-MATEMÁTICO 

 
 

Curso 2013-2014 
IES de Sar 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Matemáticas. IES de Sar – 2013-2014 Páxina 239 

 

Táboa de contidos
 

 
INTRODUCIÓN ................................................................................................................. 240 
CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS ...................................... 240 
OBXECTIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................................... 242 
CONTIDOS TEMPORIZADOS .......................................................................................... 243 
CONTIDOS MÍNIMOS ....................................................................................................... 246 
AVALIACIÓN INICIAL ....................................................................................................... 250 
CRITERIOS DE AVALIACIÓN ........................................................................................... 250 
METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS ....................................... 251 
PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, TANTO NA AVALIACIÓN  
ORDINARIA COMO EXTRAORDINARIA .......................................................................... 252 
MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ..................................................................... 253 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES QUE SIRVAN PARA  
COHESIONAR AOS GRUPOS ......................................................................................... 253 
TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC ................................................ 253 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Departamento de Matemáticas. IES de Sar – 2013-2014 Páxina 240 

INTRODUCIÓN 

 
A programación didáctica do módulo científico matemático que se presenta para o programa de 
cualificación profesional, PCPI,  pretende conxugar as necesidades do alumnado coa lexislación 
vixente na Orde do 13 de xullo de 2011 pola que se regulan os programas de cualificación profesional 
na Comunidade Autónoma de Galicia.  
O profesorado de ámbito científico matemático que imparte docencia neste programa adaptara os 
contidos, obxectivos e criterios de avaliación ás necesidades do alumno ao que presta docencia.  
Os contidos serán agrupados convenientemente para que a aprendizaxe sexa progresiva e serán 
enfocados baixo as ópticas das matemáticas e as ciencias da natureza. O obxectivo básico é que os 
alumnos acaden un coñecemento básico do seu corpo así como da linguaxe matemática e científica.  
Entre outros, un traballo que se considera básico é o reforzo positivo do alumnado incluído no 
programa, tendo en conta que a súa procedencia é de unha experiencia académica negativa cunha 
grande fustración e con niveis moi baixos de autoestima.  
 

CONTRIBUCIÓN AO LOGRO DAS COMPETENCIAS BÁSICAS 

 
O carácter integrador dos módulos do PCPI fai que a súa aprendizaxe contribúa á adquisición das 
seguintes competencias básicas:  
1.-Competencia en comunicación lingüística. 
As matemáticas contribúen á competencia en comunicación lingüística xa que son concibidas como 
unha área de expresión que utiliza continuamente a expresión oral e escrita na formulación e 
expresión das ideas.  
Por iso, en todas as relacións de ensino e aprendizaxe das matemáticas e en particular na resolución 
de problemas, adquire especial importancia a expresión tanto oral como escrita dos procesos 
realizados e dos razoamentos seguidos, posto que axudan a formalizar o pensamento. A propia 
linguaxe matemática é, en si mesma, un vehículo de comunicación de ideas que destaca pola 
precisión nos seus termos e pola súa grande capacidade para transmitir conxecturas grazas a un 
léxico propio de carácter sintético, simbólico e abstracto.  
2.- Competencia matemática. 
A competencia matemática está intimamente asociada ás aprendizaxes das Ciencias da Natureza. A 
utilización da linguaxe matemática para cuantificar os fenómenos naturais, para analizar causas e 
consecuencias e para expresar datos e ideas sobre a natureza, proporciona contextos numerosos e 
variados para poñer en xogo os contidos asociados a esta competencia e, con iso, dá sentido a esas 
aprendizaxes. Pero contribúese dende as Ciencias da Natureza á competencia matemática na medida 
en que se insista na utilización axeitada das ferramentas matemáticas e na súa utilidade, na 
oportunidade do seu uso e na elección precisa dos procedementos e formas de expresión acordes co 
contexto, coa precisión requirida e coa finalidade que se persiga. Por outra parte no traballo 
científico preséntanse a miúdo situacións de resolución de problemas de formulación e solución máis 
ou menos abertas, que esixen poñer en xogo estratexias asociadas a esta competencia.  
Pode entenderse que todo o currículo da materia contribúe á adquisición da competencia 
matemática, posto que a capacidade para utilizar distintas formas de pensamento matemático, co 
obxecto de interpretar e describir a realidade e actuar sobre ela, forma parte do propio obxecto de 
aprendizaxe. Todos os bloques de contidos están orientados a aplicar aquelas destrezas e actitudes 
que permiten razoar matematicamente, comprender unha argumentación matemática e expresarse 
e comunicarse na linguaxe matemática, utilizando as ferramentas axeitadas e integrando o 
coñecemento matemático con outros tipos de coñecemento para obter conclusións, reducir a 
incerteza e para enfrontarse a situacións cotiás de diferente grao de complexidade.  
Convén sinalar que non todas as formas de ensinar matemáticas contribúen por igual á adquisición 
da competencia matemática: a énfase na funcionalidade das aprendizaxes, a súa utilidade para 
comprender o mundo que nos rodea ou a mesma selección de estratexias para a resolución dun 
problema, determinan a posibilidade real de aplicar as matemáticas a diferentes campos de 
coñecemento ou a distintas situacións da vida cotiá.  
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3.- Coñecemento e a interacción co mundo físico.  
A maior parte dos contidos de Ciencias da Natureza ten unha incidencia directa na adquisición da 
competencia no coñecemento e a interacción co mundo físico. Precisamente o mellor coñecemento 
do mundo físico require a aprendizaxe dos conceptos e procedementos esenciais de cada unha das 
ciencias da natureza e o manexo das relacións entre eles: de causalidade ou de influencia, 
cualitativas ou cuantitativas, e require así mesmo a habilidade para analizar sistemas complexos, nos 
que interveñen varios factores. Pero esta competencia tamén require as aprendizaxes relativas ao 
modo de xerar o coñecemento sobre os fenómenos naturais. É necesario para iso lograr a 
familiarización co traballo científico, para o tratamento de situacións de interese, e co seu carácter 
tentativo e creativo: dende a discusión acerca do interese das situacións propostas e a análise 
cualitativa, significativo destas, que axude a comprender e a acoutar as situacións formuladas, 
pasando pola formulación de conxecturas e inferencias fundamentadas e a elaboración de 
estratexias para obter conclusións, incluíndo, se é o caso, deseños experimentais, ata a análise dos 
resultados.  
Algúns aspectos desta competencia requiren, ademais, unha atención precisa. É o caso, por exemplo, 
do coñecemento do propio corpo e as relacións entre os hábitos e as formas de vida e a saúde. 
Tamén precisan atención as implicacións que a actividade humana e, en particular, determinados 
hábitos sociais e a actividade científica e tecnolóxica. Neste sentido é necesario evitar caer en 
actitudes simplistas de exaltación ou de rexeitamento do papel da tecnociencia, favorecendo o 
coñecemento dos grandes problemas aos que se enfronta hoxe a humanidade, a busca de solucións 
para avanzar cara ao logro dun desenvolvemento sostible e a formación básica para participar, 
fundamentadamente, na necesaria toma de decisións en torno aos problemas locais e globais 
formulados.  
A discriminación de formas, relacións e estruturas xeométricas, especialmente co desenvolvemento 
da visión espacial e a capacidade para transferir formas e representacións entre o plano e o espazo, 
contribúe a afondar a competencia en coñecemento e interacción co mundo físico. A modelización 
constitúe outro referente nesta mesma dirección. Elaborar modelos esixe identificar e seleccionar as 
características relevantes dunha situación real, representala simbolicamente e determinar pautas de 
comportamento, regularidades e invariantes a partir das que poder facer predicións sobre a 
evolución, a precisión e as limitacións do modelo.  
4.- Tratamento da información e competencia dixital. 
A incorporación de ferramentas tecnolóxicas como recurso didáctico para a aprendizaxe e para a 
resolución de problemas, contribúe a mellorar a competencia en tratamento da información e 
competencia dixital dos estudantes, do mesmo modo que a utilización das linguaxes gráfica e 
estatística axuda a interpretar mellor a realidade expresada polos medios de comunicación. Non 
menos importante resulta a interacción entre os distintos tipos de linguaxe: natural, numérica, 
gráfica, xeométrica e alxébrica como forma de ligar o tratamento da información coa experiencia do 
alumnado.  
5. - Competencia social e cidadá. 
A contribución das Ciencias da Natureza á competencia social e cidadá está ligada, en primeiro lugar, 
ao papel da ciencia na preparación de futuros cidadáns dunha sociedade democrática, para a súa 
participación activa na toma fundamentada de decisións. A alfabetización científica permite a 
concepción e tratamento de problemas de interese, a consideración das implicacións e perspectivas 
abertas polas investigacións realizadas e a toma fundamentada de decisións colectivas nun ámbito 
de crecente importancia no debate social.  
En segundo lugar, o coñecemento de como se produciron determinados debates que foron esenciais 
para o avance da ciencia, contribúe a entender mellor cuestións que son importantes para 
comprender a evolución da sociedade en épocas pasadas e analizar a sociedade actual. Se ben a 
historia da ciencia presenta sombras que non deben ser ignoradas, o mellor desta contribuíu á 
liberdade do pensamento e á extensión dos dereitos humanos. A alfabetización científica constitúe 
unha dimensión fundamental da cultura cidadá, garantía, á súa vez, de aplicación do principio de 
precaución, que se apoia nunha crecente sensibilidade social fronte ás implicacións do 
desenvolvemento tecnocientífico que poidan comportar riscos para as persoas ou o medio.  
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6. - Competencia cultural e artística. 
As matemáticas contribúen á competencia en expresión cultural e artística porque o mesmo 
coñecemento matemático é expresión universal da cultura, sendo, en particular, a xeometría parte 
integral da expresión artística da humanidade ao ofrecer medios para describir e comprender o 
mundo que nos rodea e apreciar a beleza das estruturas que creou. Cultivar a sensibilidade e a 
creatividade, o pensamento diverxente, a autonomía e o apaixonamento estético é obxectivo desta 
materia.  
7.- Competencia para aprender a aprender. 
Os contidos asociados á forma de construír e transmitir o coñecemento científico constitúen unha 
oportunidade para o desenvolvemento da competencia para aprender a aprender. A aprendizaxe ao 
longo da vida, no caso do coñecemento da natureza, vaise producindo pola incorporación de 
informacións provenientes nunhas ocasións da propia experiencia e noutras de medios escritos ou 
audiovisuais. A integración desta información na estrutura de coñecemento de cada persoa 
prodúcese se se teñen adquiridos en primeiro lugar os conceptos esenciais ligados ao noso 
coñecemento do mundo natural e, en segundo lugar, os procedementos de análise de causas e 
consecuencias que son habituais nas ciencias da natureza, así como as destrezas ligadas ao 
desenvolvemento do carácter tentativo e creativo do traballo científico, a integración de 
coñecementos e busca de coherencia global.  
8.- Autonomía e iniciativa persoal. 
A énfase na formación dun espírito crítico, capaz de cuestionar dogmas e desafiar prexuízos, permite 
contribuír ao desenvolvemento da autonomía e iniciativa persoal. É importante, neste sentido, 
sinalar o papel da ciencia como potenciadora do espírito crítico nun sentido máis profundo: a 
aventura que supón enfrontarse a problemas abertos, participar na construción tentativa de 
solucións, en definitiva, a aventura de facer ciencia. En canto á faceta desta competencia relacionada 
coa habilidade para iniciar e levar a cabo proxectos, poderase contribuír a través do 
desenvolvemento da capacidade de analizar situacións, valorando os factores que incidiron nelas e as 
consecuencias que poden ter. O pensamento hipotético propio do quefacer científico se pode, así, 
transferir a outras situacións.  
Os propios procesos de resolución de problemas contribúen de forma especial a fomentar a 
autonomía e iniciativa persoal, porque se utilizan para planificar estratexias, asumir retos, e 
contribúen a convivir coa incerteza, controlando ao mesmo tempo os procesos de toma de decisións. 
 

OBXECTIVOS ESPECÍFICOS 

 
O obxectivo fundamental do Programa de Cualificación Profesional Inicial é que o alumnado alcance 
competencias profesionais propias dunha cualificación de nivel I da estrutura actual do Catálogo 
Nacional de Cualifiacións Profesionais, así como que o alumnado teña a posibilidade dunha inserción 
sociolaboral satisfactoria,  e, de que amplíe,  as súas competencias básicas para proseguir estudos 
nas diferentes ensinanzas.  
É por iso que, a través dos módulos formativos de carácter xeral, debemos cubrir unha serie de 
obxectivos xerais entre os que se inclúen os referidos ao módulo científico e matemático.  
Debido ás peculiaridades do Programa de Cualificación Profesional Incial estes aspectos básicos 
deben ser contextualizados ás necesidades e expectativas do noso alumnado. De forma que o 
documento que aquí se presenta é unha xeneralización que deberá ser particularizada en cada un 
dos nosos alumnos.  
Os obxectivos xerais do módulo científico matemático son os seguintes:  

 Coñecer e identificar o propio corpo.  

 Valorar actitudes saudables en relación con hábitos de alimentación, exercicio e consumo.  

 Coñecer os recursos naturais do contorno. Intervención humana na conservación e na 

modificación: repercusión no medio e desenvolvemento sustentable.  
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 Coñecer os elementos dun ecosistema: a súa vulnerabilidade.  

 Coñecer e apreciar as fontes de enerxía como algo necesario e limitado, así como a 

necesidade dun uso responsable destas.  

 Coñecer e realizar operacións e cálculos numéricos aplicados a situacións e a problemas da 

vida cotiá.  

 Coñecer e utilizar os sistemas de medida na vida persoal e profesional.  

 Realizar cálculos aproximados, avanzar hipóteses para a resolución de problemas e 

contrastar resultados.  

 

CONTIDOS TEMPORIZADOS  

 
Os contidos propostos na orde lexislativa (13 de Xullo de 2011) para o módulo científico matemático 
son os que aparecen a continuación: 
 
a) O corpo humano: aparellos e sistemas; funcións vitais.  

i. A materia. 
ii. A organización xeral do corpo humano: células, tecidos, órganos, aparatos e sistemas. 

iii. aparato circulatorio: principais órganos e a súa función. 

iv. Aparato respiratorio: principais órganos e a súa función. 

v. aparato excretor. principais órganos e a súa función. 

vi. A función de reprodución nas persoas. 

vii. Aparello reprodutor feminino: principais órganos e funcións. 

viii. Aparello reprodutor masculino: principais órganos e funcións. 

ix. O proceso da reprodución. Esquema xeral. 

x. Reprodución e sexualidade. 

xi. Os cambios corporais que teñen lugar durante a adolescencia. 

xii. Enfermidades de transmisión sexual (ETS). 

xiii. Métodos anticonceptivos. 
 
b) Dieta equilibrada.  

I. A función de nutrición nas persoas. 

II. Concepto de nutrición e aparatos implicados. 

III. Aparato dixestivo: principais órganos e a súa función. 

IV. Alimentación e nutrición: diferenzas. 

V. Tipos de nutrientes. 

VI. Clasificación dos alimentos 

VII. Necesidades enerxéticas. 
VIII. Dietas. 

IX. Concepto e características dunha dieta saudable. 

X. Trastornos alimentarios: anorexia e bulimia. Obesidade. 
 
c) Exercicio físico como hábito saudable e de lecer.  

I. A función de relación nas persoas.En que consiste. 

II. Elementos que interveñen: esquema xeral e funcións. 

III. Os receptores: os órganos dos sentidos. 

IV. Os coordinadores. 
V. Sistema nervioso central: principais órganos e a súa función. 

VI. Sistema nervioso periférico: elementos e funcións. 

VII. Sistema endócrino: que é e que fai. 

VIII. Os efectores. 

IX. Sistema esquelético: elementos e funcións. 

X. Sistema muscular: elementos e funcións. 
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XI. Exercicio físico como hábito saudable e de lecer. 

XII. Quecemento físico: pautas de quecemento. 

XIII. Condición física: factores que a modifican. 

XIV. Control do esforzo. 

XV. Técnicas de respiración. 

XVI. Posturas do corpo. 
 
d) Recursos naturais en Galicia: flora e fauna. Utilización e explotación racional dos recursos.  

I. Os recursos naturais: 

II. Clasificación dos recursos naturais. 

III. Distribución dos recursos naturais. 

IV. A utilización e explotación racional dos recursos. 

V. Os recursos naturais en Galicia. 

VI. Recursos naturais en Galicia: flora e fauna. 
 
e) Recursos enerxéticos en Galicia: a auga, o vento e a biomasa.  
 
f) Resolución de problemas. Cálculo matemático.  

I. Recoñecemento e valoración crítica da utilidade da calculadora e do ordenador para a realización 

de cálculos e investigacións numéricas. 

II. Confianza nas capacidades propias para afrontar problemas e realizar cálculos. 

III. Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas numéricos; interese e respecto 

polas estratexias e solucións a problemas numéricos distintas das propias. 

IV. Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido, e dos resultados 

obtidos en problemas e cálculos numéricos. 

V. Resolución de problemas en contextos significativos. 
 
g) Operacións básicas: propiedades e aplicacións a situacións reais. Números enteiros, 
fraccionarios e decimais.  

I. O conxunto dos números enteiros: números enteiros positivos e negativos. 

II. Relación de orde no conxunto dos números enteiros. 

III. Representación na recta numérica dos números enteiros. 

IV. Oposto dun enteiro. 

V. Ordenación e comparación de enteiros. 

VI. Operacións básicas: suma e resta de enteiros. Multiplicación e división exacta de enteiros: regra 

dos signos. 

VII. Xerarquía das operacións combinadas con números enteiros. 

VIII. Fracción dunha cantidade. 
IX. Fracción equivalente: simplificación e amplificación de fraccións. Fracción irredutible. Inversa 

dunha fracción. 

X. Comparación e ordenación de fraccións. 

XI. Operacións con fraccións: suma, resta, multiplicación e división. 

XII. Os números decimais: expresión. 

XIII. Problemas nos que aparezan os números enteiros. 

XIV. Resolución de problemas nos que interveñen fraccións. 
 
h) Proporcións e porcentaxes.  

I. Razón e proporción numérica. Propiedades das proporcións. Series de números directamente 
proporcionais. 

II. Magnitudes directa e inversamente proporcionais. 

III. Porcentaxes. Distintas formas de expresar unha porcentaxe. Regra de tres. Tanto por cento.  
 
i) Cálculo aproximado. Redondeo. Estratexias para efectuar cálculos.  

 Operacións básicas: Suma, resta, multiplicación e división de números decimais. Aproximación e 

redondeo de resultados.  

 Truncamento, redondeo e estimación. 

 Incorporación da linguaxe numérica, da terminoloxía das fraccións e dos decimais. 
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j) Sistema internacional de medidas. Unidades de uso frecuente. Instrumentos de medida na vida 
cotiá e profesional.  

I. Magnitude. Cantidade. 

II. Sistema métrico decimal. 

III. Unidades de lonxitude: o metro. Múltiplos e submúltiplos do metro. Cambio de unidades. 

IV. Unidades de capacidade: o litro e o metro cúbico. Múltiplos e submúltiplos do litro e do metro 

cúbico. Cambio de unidades. 

V. Unidades de masa: o gramo. Múltiplos e submúltiplos do gramo. Cambio de unidades. 

VI. Unidades de superficie: o metro cadrado. Múltiplos e submúltiplos do metro cadrado. Cambio de 
unidades. 

 
k) Rectas e ángulos. Formas planas. Polígonos e corpos xeométricos.  

I. Recta e semirrecta. Segmento. Extremos dun segmento. Rectas secantes e paralelas. Rectas 

perpendiculares. 

II. Ángulo. Lados e vértice dun ángulo. 

III. Grao sesaxesimal. Ángulos agudo, recto, obtuso e chan. 

IV. Triángulo: elementos e clasificación. Teorema de Pitágoras. 

V. Cuadriláteros. Lados, ángulos e vértices dun cuadrilátero. 

VI. Cuadriláteros paralelogramos: cadrado, rectángulo, rombo e romboide. 
VII. Trapecios e trapezoides. 

VIII. Polígonos: elementos e clasificación. 

IX. Polígonos regulares. 

X. Suma dos ángulos dun polígono. 

XI. Elementos dunha circunferencia. 

XII. Poliedros: clasificación, desenvolvemento e elementos. Poliedros regulares. 
 
l) Cálculo de distancias, perímetros, superficies e volumes.  

I. Perímetro dun polígono. Área dunha figura plana. 

II. Áreas e volumes dos prismas e poliedros regulares. 
III. O círculo como base dun cilindro e base dun cono. 

IV. Descrición verbal de problemas referentes ao cálculo de volumes de corpos xeométricos. 
V. Aplicación das estratexias de resolución de problemas relacionadas co cálculo de 

volumes. 

 
m) Escalas e planos.  

I. Figuras semellantes. 

II. Razón de semellanza. Ampliación. Redución. 

III. Teorema de Tales. 

IV. Triángulos semellantes. 

V. Escalas. Planos. Mapas. Maquetas. 
 
n) Sistema monetario. Prezos. Ingresos e gastos. IVE. 

I. Sistema monetario: O euro. Céntimo de euro. 

II. O redondeo con euros. 

III. Valoración da utilidade da linguaxe con fraccións e decimais para representar, comunicar ou 

resolver diferentes situacións da vida cotiá. 

IV. Aumentos e diminucións porcentuais.  

V. Prezos e IVE. 
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TEMPORALIZACIÓN 
Tendo en conta que hai que adaptar os ritmos de traballo ao alumnado, no proceso de atención á 
diversidade, é moi difícil temporalizar ao cen por cen estas materias.  

A modo orientativo poderiamos dicir:  
Os contidos deberíanse intercalar ao longo das catro horas, con especial dedicación aos contidos 
relacionados coas matemáticas. 

 Contidos de Ciencias Contidos de Matemáticas 

1ª Avaliación  a, b g, h, f 

2ª Avaliación  c, d f, i, j, k 

3ª Avaliación  e l, m, n 

 

CONTIDOS MÍNIMOS 

 
 Os números enteiros 

 Coñecer o concepto de número enteiro. 

 Ordenar e representar números enteiros na recta numérica e calcular o seu valor absoluto. 

 Realizar sumas, restas, produtos e cocientes exactos de números enteiros. 

 Realizar operacións combinadas con números enteiros respectando a xerarquía das 

operacións e as parenteses. 

 Resolver problemas da vida cotiá con números enteiros. 

 Utilizar de forma correcta os símbolos e as normas das matemáticas. 

 
Fraccións, decimais e porcentaxes 

 Sumar e restar fraccións co mesmo denominador e co distinto denominador. 

 Multiplicar fraccións. 

 Dividir fraccións. 

 Manexar con soltura os algoritmos da suma, resta, multiplicación e división de números 

decimais. 

 Clasificar a expresión decimal dunha fracción como decimal exacto ou periódico puro ou 

mixto. 

 Realizar aproximacións e estimacións de operacións con decimais. 

 Resolver problemas aritméticos con fraccións e números decimais e escoller adecuadamente 

o método máis conveniente para a realización dos cálculos. 

 Utilización da calculadora e do ordenador para a reallización de cálculos numéricos, 

decidindo sobre a conveniencia de usala en función da complexidade dos cálculos e da 

esixencia de exactitude nos resultados. 

 Identificar a razón como unha división de dúas cantidades comparables. 
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 Identificar a proporción como unha igualdade de dúas razóns. 

 Identificar magnitudes directamente proporcionais e magnitudes inversamente 

proporcionais. 

 Resolver problemas con magnitudes directamente proporcionais e inversamente 

proporcionais, usando a redución á unidade ou a regra de tres simple, escollendo o método 

máis conveniente para a realización do cálculo. 

 Identificar o tanto por cento como unha ou varias das cen partes nas que se pode dividir 

unha cantidade. 

 
Sistemas de medida 

 Medición de magnitudes: instrumentos de medida, aproximaciónes e redondeos. 

 Traballar con magnitudes proporcionais. 

 Aplicacións prácticas co sistema monetario actual. 

 Coñecer o euro como unidade principal e o céntimo como a súa centésima parte. 

 Coñecer e usar as moedas e billetes de euro de curso legal. 

 Recoñecer e utilizar as principais unidades dos sistemas de medida: lonxitude, superficie, 

volume, masa, e tempo, así como las equivalencias y cambio de unidades. 

 Identificar o metro como unidade principal de lonxitude, os seus múltiplos e submúltiplos. 

 Identificar o gramo como unidade principal de masa, os seus múltiplos e submúltiplos. 

 Recoñecer o litro como unidade principal de capacidade, os seus múltiplos e submúltiplos. 

 Identificar o metro cadrado como unidade principal de superficie, os seus múltiplos e 

submúltiplos. 

 Coñecer e empregar as prestacións da calculadora para o redondeo e o cálculo con decimais. 

 Confianza nas propias capacidades para afrontar problemas e realizar cálculos. 

 Perseveranza e flexibilidade na procura de solucións aos problemas numéricos; interese e 

respecto polas estratexias e solucións a problemas numéricos distintas das propias. 

 Sensibilidade e gusto pola presentación ordenada e clara do proceso seguido e dos 

resultados obtidos en problemas e cálculos numéricos. 

 Valoración da utilidade das unidades de medida para representar, comunicar ou resolver 

diferentes situacións da vida cotiá. 

 Incorporación da linguaxe con magnitudes á forma de comunicación habitual. 

 
 
 



Departamento de Matemáticas. IES de Sar – 2013-2014 Páxina 248 

O corpo humano 

 Coñecer o propio corpo e as relacións entre os hábitos, as formas de vida e a saúde, 

desenvolvendo actitudes favorables cara á promoción de estilos de vida saudables. 

 Coñecer a anatomía e o funcionamento dos aparatos e sistemas que interveñen nas funcións 

de relación, nutrición e reprodución. 

 Identificar e localizar os principais órganos dos aparatos que interveñen nas funcións de 

nutrición, relación e reprodución así como coñecer a función que estes aparatos realizan. 

 Coñecer as características dunha dieta e as pautas para a elaboración dunha dieta saudable. 

 Diferenciar entre alimento e nutriente. 

 Diferenciar entre sexualidade e reprodución. 

 Coñecer e valorar os cambios psíquicos e físicos na adolescencia. 

 
O medio ambiente 

 Entender como inflúe a actividade humana nos ecosistemas. 

 Definir os recursos que o ser humano necesita e entender a importancia que teñen para a 

súa subsistencia. 

 Distinguir os recursos atendendo a orixe e a súa posibilidade de esgotamento, así como 

coñecer as formas de consumo máis respectuosas para o mantemento dos recursos e 

reflexionar sobre a necesidade de buscar enerxías alternativas. 

 Coñecer a distribución dos recursos naturais e sinalar os principais recursos existentes en 

Galicia e a súa posibilidade de esgotamento. 

 Enumerar os principais recursos: minerais e enerxéticos, renovables e non renovables. 

 Adquirir e utilizar con propiedade o vocabulario específico desta unidade. 

 Realización de traballos de síntese partindo de distintos tipos de fontes de natureza diversa e 

presentación clara e ordenada destas. 

 Explicación dos recursos da natureza e os factores que os determinan. 

 Explicación da contaminación do medio e a súa relación coa actividade humana. 

 Realización de estudos e investigacións sinxelas utilizando as TIC mediante unha estrutura de 

navegación guiada e elaboración do correspondente informe. 

 Interese por coñecer a obtención dos recursos naturais e a súa transformación para 

consumo, así como a súa utilización para cubrir as necesidades humanas. 

 Valoración do consumo dos recursos do planeta e o problema que representa o seu 

esgotamento. 
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 Respecto polo medio de onde obtemos os recursos imprescindibles para a nosa subsistencia 

no planeta. 

 Establecemento de problemas medioambientais e posibles solucións con vistas á protección 

do mesmo. 

 
Xeometría 

 Cálculo de lonxitudes, áreas e volumes en problemas específicos e situacións da vida cotiá. 

 Aplicar os conceptos e modelos xeométricos adquiridos para a resolución de problemas. 

 Identificar os principais tipos de polígonos e calcular os seus perímetros e áreas. 

 Identificar figuras semellantes. 

 Coñecer e usar a razón de semellanza. 

 Identificar ampliacións e reducións dunha figura. 

 Construír figuras semellantes. 

 Utilizar unha escala. 

 Identificar planos e mapas. 

 Recoñecer a circunferencia e os seus elementos. 

 Identificación de problemas xeométricos diferenciando os elementos coñecidos dos que se 

pretende coñecer e os relevantes dos irrelevantes. 

 Coñecer e usar as fórmulas que permiten calcular as áreas dos polígonos. 

 Coñecer e usar a fórmula que permite calcular a lonxitude dunha circunferencia. 

 Coñecer e usar a fórmula que permite calcular a área dun círculo. 

 Calcular perímetros e áreas. 

 Comprender e coñecer o concepto de medida de volume e capacidade, utilizar as fórmulas 

para o cálculo destas en corpos xeométricos, así como resolver problemas de aplicación das 

mesmas. 

 Comprender e coñecer o concepto de medida de volume e capacidade, utilizar as fórmulas 

para o cálculo destas en corpos xeométricos, así como resolver problemas de aplicación das 

mesmas. 

 Realización de actividades que permitan buscar relacións entre os volumes de poliedros e os 

de corpos redondos. 

 Recoñecemento e valoración da importancia dos hábitos de claridade e orde na resolución 

de problemas. 
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 Interese e curiosidade por coñecer as estratexias distintas das propias, a seguir na busca de 

solucións aos problemas relacionados co cálculo de áreas e volumes. 

 Constancia e tesón pola busca de procedementos e estratexias para a resolución de 

problemas xeométricos. 

 Utilización de recipientes (botellas, caldeiros, etc.) para que o alumno pescude a capacidade 

dos mesmos, transforme estas unidades e determine a súa equivalencia con unidades de 

volume. 

 Hábito por expresar sempre as lonxitudes, áreas e volumes nas unidades de medida 

adecuadas. 

 Recoñecemento e sensibilidade por darlle importancia á utilidade do cálculo de áreas e 

volumes en actividades cotiás e noutras de tipo profesional relacionadas co medio físico. 

 Perseveranza na procura de solucións aos problemas xeométricos e na mellora das xa 

atopadas. 

 Interese e respecto polas estratexias e solucións a problemas xeométricos distintas das 

propias. 

AVALIACIÓN INICIAL 

 

Ademais desa avaliación sumativa a facer durante todo o curso, que se concretan coas avaliacións 
parciais e as de finais do curso (ordinaria e extraordinaria, cando procedan), haberá a avaliación 
inicial (non cualificada) segundo as directrices indicadas no artigo 26.3 da Orden do 13 de xullo de 
2011. 
Nesta avaliación analizaranse as capacidades e contidos previos adquiridos polo alumnado en anos 
precedentes e que servirán de referencia á hora de abordar o curso as actuacións na aula de maneira 
específica para cada alumno e, se fixese falla, cunha atención á diversidad adecuada. Tendo en conta 
que a avaliación será continua ou formativa, a avaliación inicial ao comezo dunha nova etapa o ciclo 
educativo é fundamental para que o proceso de ensino-aprendizaxe esté  orientado na dirección 
correcta grazas ao sentido orientador que esta avaliación nos pode marcar dende o inicio. 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN 

 
Preténdese comprobar no módulo de competencia científico matemática se o alumnado é capaz de:  

 Identificar as partes do corpo, os aparellos e as súas funcións, así como valorar as actitudes 

responsables ante o consumo, o exercicio e as relacións interpersoais.  

 Recoñecer os recursos naturais do ámbito e valorar as actitudes responsables para a súa 

conservación.  

 Recoñecer os compoñentes dun ecosistema na súa proximidade.  

 Coñecer as fontes de enerxía, valorar a necesidade dun consumo responsable e presentar 

actitudes individuais nese sentido, na vida cotiá.  

 Realizar operacións e cálculos numéricos mediante procedementos variados.  
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 Realizar estudios de custos con descontos e IVE, así como elaborar presupostos aplicados a 

situacións da vida cotiá.  

 Realizar estimacións de medidas e comprobar hipóteses, cunha aplicación precisa das 

medidas que correspondan.  

 Aplicar os coñecementos de xeometría a situacións da vida cotiá: medición dunha leira, 

cálculo do material necesario para as paredes dun cuarto,...  

 Utilizar escalas, planos, gráficos, etc.. para representar resultados matemáticos.  

 

METODOLOXÍA, MATERIAIS CURRICULARES E RECURSOS 

 
Hai que lembrar que o alumnado de PCPI presenta importantes carencias nos coñecementos básicos; 
por iso hai que partir de contidos mínimos que posibilitan ao alumno o desenvolvemento de 
capacidades instrumentais; facilitándolle a construción de aprendizaxes significativas, fundamentais 
para o seu futuro escolar e profesional. En consecuencia, destácanse os contidos procedimentales e 
actitudinales sobre os conceptuais.  
A pesar de que os grupos de PCPI están formados por un número reducido de alumnado, hai que ter 
en conta a heteroxeneidade do mesmo, en canto aos seus coñecementos, habilidades, actitudes, 
aptitudes, intereses e realidades sociais.  
É polo que, débese planificar e poñer en práctica unha serie de estratexias de ensino e aprendizaxe 
para atender individualizadamente  ao alumnado.  
Entre os recursos materiais pódense citar:  

 Libros de Ciencias Naturais e Matemáticas correspondentes a 1º e 2º ESO. 

 Materiais de apoio elaborados polo profesorado.  

 Uso de distintas fontes de información: xornais, revistas, libros, Internet, etc.; xa que o 

alumno debe desenvolver a capacidade de aprender a aprender.  

 Aula de Informática, onde o profesorado ensinará estratexias tanto de busca coma de 

procesamento da información.  

 Biblioteca do Centro, onde o alumno poida estudar e atopar, nos libros desta, información 

para a resolución de actividades.  

 Laboratorios de Física e Química e Ciencias Naturais, onde os alumnos poidan realizar as 
diferentes prácticas que lles propoña o seu profesor. 

 Applets de animacións dos procesos relacionados coas funcións vitais no ser humano. 

 Atlas anatómico virtual. 

 Infografías. 

 Exercicios interactivos de matemáticas. 

 Pequenos videos documentais de Ciencias. 

 Material de debuxo. 

 Calculadoras de tipo elemental. 
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 Dominós de números, de fraccións, de operacións.... 

 Sólidos xeométricos. 

 Internet. 

 
Para conseguir os obxectivos previstos no tratamento de cada unidade teranse en conta os seguintes 
aspectos metodolóxicos:  
 

 Partir dos coñecementos que o alumnado adquiriu na etapa anterior. É moi importante ter 

en conta, sobre todo, os coñecementos matemáticos que puidesen ser necesarios para unha 

correcta manipulación de datos científicos.  

 Acostumar ao alumnado a usar linguaxe científica.  

 Facer interesante a clase. Relacionar os temas que se estean a estudar co propio ámbito dos 

alumnos.  

 Debe utilizarse moito o método intuitivo, que parte sempre do particular e próximo ao 

alumno/a para despois aplicar o coñecido a outras situacións máis xerais.  

 A participación do alumnado nas exposicións e debates sobre un tema debe ser continua, 

evitando así a pasividade, que conduce ao aburrimento.  

 

PROCEDEMENTOS E INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN, TANTO NA AVALIACIÓN ORDINARIA COMO 
EXTRAORDINARIA 

 
INSTRUMENTOS DE AVALIACIÓN. 
Os instrumentos máis habituais utilizados para desenvolver axeitadamente a avaliación das 
aprendizaxes dos alumnos son:  

 Observación dos alumnos en clase. Resulta fundamental dado o carácter continuo da 

avaliación, principalmente para valorar a adquisición de procedementos e actitudes.  

 Probas escritas. Importantes á hora de medir a adquisición de conceptos e procedementos. 

Deberán estar deseñadas atendendo aos criterios de avaliación do ámbito.  

 Revisión do caderno de clase. Prestarase especial atención á realización das tarefas no 

domicilio e á corrección dos erros en clase, valorando igualmente a orde e a correcta 

presentación.  

 Traballos e investigacións, que inclúen actividades de busca de información e prácticas de 

laboratorio. Poden realizarse individualmente ou en grupo. Neste último caso será 

importante avaliar as capacidades relacionadas co traballo compartido e o respecto ás 

opinións alleas.  

 
PROCEDEMENTO DE AVALIACIÓN. 
A avaliación dos contidos, efectuarase mediante a observación sistemática do traballo do alumno en 
clase. Son instrumentos axeitados para iso a realización das actividades de comprobación de 
coñecementos de cada un dos contidos en que se organizou a unidade, as finais de síntese da 
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unidade, as exposicións orais, e os traballos escritos nos que o alumno deberá demostrar tanto o 
dominio de conceptos, como o de destrezas básicas da área en cuestión.  
Tanto na avaliación ordinaria coma na extraordinaria o alumno terá que presentar os traballos de 
clase e realizar un exame escrito.  
 
SISTEMA DE CUALIFICACIÓN. 
A nota de cada avaliación será a media ponderada dos seguintes apartados:  

a) Traballo en clase→ 40%. 
b) Actitude → 10%. 
c) Probas escritas→ 50%. 

As probas escritas citadas no apartado (c) fan referencia ás que se levarán a cabo ao finalizar cada 
unidade didáctica.  
As probas escritas no módulo científico matemático sempre terán dúas partes, Ciencias da Natureza 
e Matemáticas. Ante a posibilidade, de avaliación negativa, se ofertará a oportunidade de 
recuperación a través das correspondentes probas escritas que serán convocadas con suficiente 
antelación.  
 

MEDIDAS DE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE  

Como principio básico de actuación, buscarase a adaptacíon ás necesidades de cada alumno/a, para 
así facilitar de forma individual un desenvolvemento persoal, non limitando en ningún caso as 
posibilidades dun alumno coas doutro.  
Outro dos traballos básicos neste programa é o reforzo positivo que necesitan, debido a que algúns 
dos nosos alumnos incluídos no programa, tiveron unha experiencia académica moi negativa que 
contribuíu a reforzar uns niveis moi baixos de autoestima.  
Traballarase con programas adaptados ás necesidades reais do alumnado e así posibilitarlle a cada 
un deles un desenvolvemento amplo das súas capacidades  
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS E EXTRAESCOLARES QUE SIRVAN PARA COHESIONAR AOS GRUPOS 

 
Aínda que este alumnado só permanece algúns días no centro, procurarase, na medida do posible, 
algunha actividade relacionada coa natureza como algunha saída ao campo, plantación de árbores, 
paseo pola beira do río para estudar o ecosistema fluvial etc. 
Fomentarase a participación do alumnado naquelas actividades que se desenvolvan no centro como 
exposicións, conmemoracións, relatorios, etc … 
 

TRATAMENTO DE FOMENTO DA LECTURA E DAS TIC 

 
O alumnado elixirá o seu libro de lectura, da biblioteca ou da súa casa, ou tamén o profesor poderalle 
ofrecer algun texto divulgativo que considere de interés, que lerá durante o tempo que ten indicado 
no plan lector do centro.  
Traballaremos tanto con textos continuos (narrativos, expositivos, descritivos e argumentativos) 
como discontinuos (cadros, gráficos, táboas, diagramas,...) para fomentar a correcta expresión oral e 
escrita e a lectura comprensiva mediante, entre outras, de actividades que impliquen: 

 Busca, obtención e selección de información diferenciando os aspectos relevantes dos que 

non o son. 

 Lectura, análise, interpretación e comentarios de textos científicos e matemáticos. 

 Expresar verbalmente e por escrito o procedemento que se seguiu na resolución de 

problemas. 


